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MENINGER
Formidabel formidling

H

ar du hatt en forhistorisk foreleser som sim-

pelthen gulper opp noe vedkommende har
sagt 50 ganger før? En plaget professor som
slenger opp en powerpoint og bruker 2x45 minutter
på å lese opp hvert eneste punkt? Hvem har vel ikke
det. Heldigvis kan det se ut som om det er lys i enden
av tunnelen: I ukens avis kan du lese om det planlagte
meritteringsprogrammet ved Universitetet i Oslo.
Nå skal ikke bare fremragende forskere belønnes.
Endelig er det fantastiske formidlere sin tur. For like
sant som at de fleste har hatt en forferdelig foreleser,
er det at det finnes de som løfter fagene sine til nye
høyder.
Belønningen for de utmerkede underviserne vil
være økt lønn, en engangssum og status som merittert. Statusen vil vare i tre år, men lønnsforhøyelsen
vil være permanent.
I praksis vil det være en gulrot til de professorene
som mener at pedagogiske evner ikke bør være et
krav for å undervise. Kanskje høyere lønn og status
får dem til å tenke seg om? På den andre siden vil det
være en etterlengtet stjerne i boka for de som allerede
har skjønt greia.
Uansett er det et steg i riktig retning.
Selvfølgelig skal forskning ha noe å si. Det er det
som danner grunnlaget for det som undervises.
Men hvis en professor ikke har de rette metodene
og verktøyene til å formidle forskningen på en lett
og forståelig måte, hva slags nytte har det da? Gode
formidlingsevner er uunnværlig i høyere utdanning.
Som foreleser har man et ansvar for å lære bort
den kunnskapen man selv har tilegnet seg på en måte
slik at de som er helt nye i faget kan forstå det. Det
handler ikke bare om terminologi og tekniske begreper, men å overføre kunnskap på en måte så en hel
sal full av studenter skjønner det – og kanskje til og
med blir engasjerte i faget. I det minste burde målet
vel være at alle studentene som går derfra kan se
tilbake på de 90 minuttene og tenke «det var nyttig,
dette skal jeg ta med meg videre»?
Det skulle bare mangle at de som er best på dette
skal få belønning for det.

gnir statsråden seg i hendene.
– So far so good, sier hun på engelsk, fordi hun
har vært på utveksling hvert år siden hun lærte å si
mindretallsregjering.

Kommentar
Selma Joner, idé- og debattredaktør

Brått avbrytes harmonien av en trompetfanfare.

P

ROLOG: Et politisk drama utspiller seg

i Oslo by. Fra demokratiske problemer i
den studentpolitiske eliten, til mobilisering av studentbevegelsen, undergravd av
den faktiske politiske eliten. Umerkelig vil norske
studenters skjebne bestemmes av et latterlig lite
parti som hører til under sperregrensen, ledet av
den unge og lovende statsråden som i sitt korte liv
har lært seg hvordan å alltid vite best. Tragedien
vil vise sprekkene i demokratiet, og studentpolitikken må vurdere sin stilling som et spill for
galleriet.

AKT 1. Scenen er satt for nok et ubetydelig
studentpolitisk år. Inn kommer STATSRÅDEN. Det
jubles blant studentpolitikere:
– Endelig har vi fått en høyere utdanningsminister fra det selverklærte studentpartiet Venstre!
La oss feire med et landsmøte til den nette sum av
, millioner kroner! Studentpolitikerne klapper i
hendene, skriver hverandre opp som referanser på
CV-en og danser intetanende inn i nok en stillferdig studentpolitisk høst.
Det ryktes at statsråden vurderer å innføre obli-

gatorisk utveksling. På et vaklende demokratisk
grunnlag vedtar studenteliten å innføre obligatorisk utveksling de også, til tross for å ha fått dette
nedstemt på et landsmøte.
– Vi må ikke bite statsrådshånden som mater
oss, messer de. Samtidig, i en annen del av byen,
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AKT 2. Det starter friskt i andre akt med en invitasjon fra statsråden til norges første studenttoppmøte i
regjeringens representasjonsbolig – Solo, Cola, grønnsaker og dip til folket, samt en liten hake: De får ikke
snakke om stipendordningen. En studentpolitiker
dupper av under utgreiingene til den sympatiske
utvekslingsstudenten fra Venezuela som prisgir
den norske utdanningen for å være gratis. Hen
drømmer at hen reiser seg opp og krever sin rett:
– Hør her, statsråd! Du kan ikke stryke oss med
hårene, bestikke oss med brus og invitere oss inn i
regjeringens bankende hjerte uten å la oss snakke
om det som virkelig brenner!
Hen våkner til igjen, i villrede, allerede flau over
å ha hevet stemmen, for så å oppdage at det har
hen ikke gjort. Alt går heldigvis fortsatt stille og rolig for seg, og glade studentpolitikere jatter med til
beretninger om berikende utveksling.
Men så, på tampen av andre akt, får studentpolitikerne seg enda en på trynet.
– Ekstra! Ekstra! Studentene har finansiert 
måneders studiestøtte selv, fordi regjeringen har

Historiske skråblikk av
Jantra «the skråblikk» Hollum

Søker: Kvinnens begjær

ɚ

Julegøy

Slik ordningen er i dag kan du spise 40 prosent av
julemåltidet du har gledet deg til i hele år. Men pass
opp! Før du vet ordet av det kommer Iselin Nybø og
knabber alle medisterkakene, og du sitter kun igjen
med 25 prosent. Har du derimot vært snill og grei gir
hun deg tilbake 15 prosent. God jul!

– Statsråden vil at kun  prosent av lånet omgjøres til stipend dersom man fullfører nok fag. For
å få omgjort de resterende  prosentene må man
fullføre en grad, lyder beskjeden fra landets høyeste organ.
Hånden som mater studentpolitikerne har gått
hen og dasket dem i trynet.

Universitas tok en prat med forfatter Karin Lützen som
presenterte boken sin om kvinners kjærlighet til kvinner:
«Om du tror det dreier seg om lesbenes historie, går du
rett i første felle». «Det homoseksuelle mennesket ble
oppfunnet av det moderne seksualvitenskapen seint på
1800-tallet. Tribadene, de skumle homoseksuelle kvinnene, var ikke lenger noe bare franske romanforfattere
skapte diktning omkring. Når kvinnene først ble tilkjent
begjæret, kunne de jo begjære også andre enn de menn
Gud hadde skapt for dem, sier Lützen.» Universitas spør
om seksualiteten ikke har eksistert i alle mennesker
til enhver tid: «Ja, det er det mange som tror! At den
har vært den samme fra middelalderen til nå. Men jeg
tror altså ikke det. Jeg tror ikke 1800-tallets kvinner
undertrykte sin seksualitet: Den var der slett ikke!»
Universitas nr. 8, 1987

Studenten Orderud

ɚ

Har du sett alle episodene av Gåten Orderud, lest alt som
finnes av artikler og konspirert deg ihjel? Frykt ikke! Universitas har bonusmaterialet du har lett etter. Studentavisa
har nemlig intervjuet den trippeldrapsdømte Veronica
Orderud ved flere anledninger, deriblant i et portrett fra
2014. «De gangene jeg har fått oppmerksomhet, har den
vært positiv. De sier ‘stå på’ og at de støtter meg. Men det
er kanskje sånn nordmenn er? At hvis vi ikke har noe hyggelig å si, så sier vi ikke noe,» sier Orderud, som da var
student ved Det teologiske fakultet ved UiO. Kanskje hun
gjør comeback i Universitas i ‘Min studietid’ på nyåret?
Universitas nr. 25, 2014
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ILLUSTRASJON: ØIVIND HOVLAND

endret og tatt bort andre studentstøtteordninger, melder
byens dølleste universitetsavis.
Den viktigste studentpolitiske seieren siden studentopprøret i  ser ut til å være like tom som regjeringens
løfter om bærekraftig klimapolitikk.
AKT 3. Nå tar studentpolitikerne bladet fra munnen og kvesser det studentpolitiske sverdet – eller leserbrevet, som det
heter på fagspråket. Det hamres ut illsinte tekster verdig en
revolusjon. Over . studenter har skrevet under på et
opprop mot stipendordningen, og universiteter og høyskoler gir dem sin ubetingede støtte. Selv ikke dette når inn
til statsrådens kontor, der hun i all hemmelighet plotter ut

hvordan å lure studentpolitikerne atter en gang.
– Jeg kjenner studentpolitikerne bedre enn de kjenner
seg selv. Jeg bestikker dem simpelthen med litt undervisningsgøy, og de vil glemme alt om segregert stipendfinansiering. (Kanskje ler hun til og med en ond latter her, men det
er opp til skuespilleren selv).
Som en avledningsmanøver gir statsråden studentpolitikerne noe de har skreket etter: Flere utdanninger skal få lov
til å gi tilleggspoeng til menn. Samtidig sikres et flertall for
stipendforslaget på stortinget.
Vi har ankommet siste tableau. Publikum har sittet som

akt. I et sitrende scene som går for seg helt i det stille, blant
menn i stortingssaler, forsegles skjebnen til norske studenter.
– Vi hører og ser dere, dere har skreket ørene våre til
blods med tullekravene deres. Likevel har vi bestemt oss for
å vende det andre kinnet til, og vedta den nye stipendordningen. Vi vil kutte mindre i stønaden til glutenallergikere
og ha symbolske krangler om abort i stedet. Vi vil til og med
bli med på det bittelille kristendemokratiske partiets merkelige ønske om å opprette et kringkastingskor før vi lytter
til deres ønsker. Au revoir.
De vinker farvel med bare den øverste delen av hånden.
De har nødvendigvis lært alt dette på utveksling i Paris.

fjetret til siste slutt, håpet og bedt om gudelig inngripen i siste
universitas@universitas.no

Øyeblikket

av Gina Grieg Riisnæs

Tips oss

tips@
universitas.no
Følg oss
På papir hver onsdag,
på nett hele tiden:
www.universitas.no
facebook.com/UniversitasOslo
twitter: @universitas_no
instagram: universitas_offisiell
For oppdaterte studentnyheter.
På desken: Aleksander
Naug, Solveig Bua
Løken, Kari Eiring

Frelseren: En Jesus-likende skikkelse befinner seg i eksistensialistisk krise etter en søndagsgudstjeneste i Cluj-Napoca, Romania.

Universitas støttes av Velferdstinget,
som står uten redaksjonelt ansvar.

4

| NYHET |

nyhetsleder:
h.s.giaever@universitas.no

onsdag 28. november 2018

Universitas retter

Henrik Giæver
986 70 257

SIO-LØNN:

I forrige ukes Universitas skrev vi en sak med tittelen «SiO-direktøren har doblet lønnen sin siden 2001 – og tjener mer
enn alle i regjeringen». Denne saken inneholdt en oversikt over lønnen til en rekke forskjellige ledere

NYHET

av studentsamskipnader i Norge.
Dessverre ble tallene i oversikten
hentet fra skattelistene, og ikke
fra samskipnadenes budsjetter.
Altså viste ikke tallene hvor mye
de respektive lederne fikk betalt
fra samskipnaden. Dessuten ble

Audhild Kvam nevnt. Kvam tiltrådte etter nyttår, og tallet i oversikten
viste derfor hennes lønn fra året
før hun tiltrådte som direktør.
universitas@universitas.no

VARSLENE PÅ TANNLEGEHØYSKOLEN

JURISTER OM BREVET TIL ANSATT
VED DET ODONTOLOGISKE FAKULTET:

– Kritikkverdig å
ikke journalføre
Kritiserer fakultetet: – Jeg tenker at universitetet burde være opptatt av å følge demokratiske spilleregler, sier juridisk rådgiver hos Presseforbundet, Kristine Foss.

Kristine Foss, jurist
hos Presseforbundet,
mener det er opplagt
at brevet går utover
den interne kommunikasjonen mellom
studenter og ansatte.

Offentlighetsloven
tekst Jantra Hollum
foto Gina Grieg Riisnæs og Henrik
Follesø Egeland

Våren  ble et brev sendt fra
en gruppe tannlegestudenter til
en av de ansatte ved Det odontologiske fakultet, også kjent som
Tannlegehøyskolen. Brevet fant
verken vei til ledelsen eller ble

journalført.
en av studentene samle inn kliInstituttleder for klinikkepisoder de synes var
nisk odontologi, Jan
ubehagelige, etter at
Eirik Ellingsen, forhan hadde hørt stuVisste du?
talte til Universitas
dentene snakke om
at de ikke hadde
dette. Dette arket ble
Du kan lese mer
mottatt noe brev
dermed gitt til ham,
om varslene på
Tannlegehøyskolen
fra studentene våren
ble tatt hånd om og
på universitas.no
:
forsøkt ryddet opp i.
– En av lektorene
Han vektla at dette
våre har god kommunikahar vært en del av den
sjon med studentene og han ba
daglige tette kommunikasjo-

nen med studentene – og ikke et
varsel.
– Plikt til å journalføre
Kristian Brandt, senioradvokat i
advokatfirmaet Hjort, forteller til
Universitas at alt som er saksdokumenter etter offentlighetsloven
skal journalføres.
– Et dokument om studentmiljøet sendt fra studentene til en ansatt er et saksdokument etter of-
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Køddekritikk etter trippeldraptull
av studentene på fakultetet er
opptatt av saken, og synes annonsen var morsom, sier Ida
Flytør, som er leder for Justivalen, til Advokatbladet.

Leif Jensen, assisterende fakultetsdirektør ved det odontologiske fakultet

det. Generelt har organet plikt til
å journalføre all inn- og utgående
korrespondanse som er saksdokument etter offentlighetsloven. Her ser det ut til å gjelde en
henvendelse fra studenter til en
ansatt om studentmiljøet. Så jeg
ser ikke hvorfor de ikke skulle ha
journalført det.
– Kritikkverdig
Kristine Foss, juridisk rådgiver
hos Presseforbundet, mener det
ikke er noen tvil om at brevet burde ha blitt journalført og arkivert.
– Det er kritikkverdig at fakultetet ikke har fulgt saksbehandlingskravene. Dette er et viktig
brev og det varsles om alvorlige
hendelser. For meg høres dette ut
som en varsling, sier hun og legger til:
– Det er opplagt at dette er
en sak som går utover den interne kommunikasjonen mellom
studenter og ansatte. En ting er
dialog om praktiske ting, som hva
man skal lese og faglige spørsmål,
men dette brevet gjelder studentenes arbeidsmiljø på universitetet og det er veldig viktig.
– Konsekvensene av dette er at
saken blir mindre synlig for samfunnet. I tillegg blir saken mindre
synlig for fakultetet selv, siden de
hevder at de ikke har mottatt brevet. Det fører jo til feilinformasjon og det er kjempealvorlig og
kritikkverdig. Jeg tenker at universitetet burde være opptatt av
å følge demokratiske spilleregler
som å journalføre og arkivere dokumenter, slik at man kan drive
en uavhengig kontroll over slike
saker.
fentlighetsloven. Da har organet
plikt til å journalføre, uavhengig
av om dokumentet har blitt overlevert fysisk, sendt på e-post eller
sendt på andre måter.
– Hva tenker du om at brevet ikke
ble sett på som et varsel, men som
en del av en daglig kommunikasjon
mellom ansatte og studenter? Har
de rett i å hevde det?
– Jeg har ikke lest brevet, og
kan ikke uttale meg om innhol-

– Mer enn løpende dialog
Det odontologiske fakultet har
blitt presentert for juristenes
vurdering av saken. Leif Jensen,
assisterende fakultetsdirektør,
forteller at fakultetet er opptatt
av å følge lovverket de har, for å
sikre åpenhet og ettergåelse i det
offentlige.
– Måten den kliniske delen av
undervisningen hos oss foregår
på, er at de ansatte i klinikken
løpende får tilbakemeldinger fra

studentene om både positive og
negative forhold knyttet til undervisningssituasjonen, akkurat
som studentene løpende får tilbakemeldinger fra undervisningspersonalet. En slik dialogbasert
undervisningsform, genererer en
del notater. Når vi får informasjon om forhold av negativ art, etterstreber vi å løse alle situasjoner
så umiddelbart som overhodet
mulig og på lavest mulig nivå, sier
Jensen.
Han legger til at noen ganger
løftes forhold som tas opp i klinikken til et høyere nivå.
– Etter denne saken kom opp,
har vi allerede diskutert at vi må
gå gjennom rutinene for hvordan
vi håndterer slik informasjon opp
mot våre plikter overfor lovverket. Selv om vi tror løsningen ofte
ligger å løse ting på det laveste nivået, ser vi at noen av tilbakemeldingene studentene kommer med
kanskje bør anses som noe mer
enn en løpende dialog, og dermed
gjenstand for krav til offentlig
saksgang, sier han.
Fakultetet er i gang med å re-

videre rutinene for når evaluering
av den kliniske hverdagen skal
journalføres i postjournal og når
den skal registreres som varsling,
i følge Jensen.
– Må bedre rutinene
Jan Eirik Ellingsen, Instituttleder
ved Institutt for klinisk odontologi, forteller at det viktigste for
fakultetet er å ivareta studentene
og de har tillit til at det er trygt
for dem å varsle om kritikkverdige forhold.
– Tilbakemeldinger fra tidligere i år ble tatt hånd om, men vi ser
nå at det er behov for ytterligere
tiltak for å bedre rutinene. Dette
er en prosess som allerede er satt
i gang. Vi har blant annet gjort
endringer i eksamenskommisjoner basert på tilbakemeldingene
fra studentene, og hatt samtaler
med de ansatte, både i plenum
og med enkelte. Vi har hatt flere
dialogmøter med studentrepresentanter og allmøte med alle studentene i klinikk, for å få innspill
og diskutere hva de ønsker seg og
hva vi kan gjøre, sier han.
I tillegg til å ha gjeninnført en
forelesning som skal forberede

EN
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universitas@universitas.no

studentene til klinikkundervisningen, har de lagt om programmet for heldagsseminaret til undervisningspersonalet i klinikk
til å i helhet dreie seg om hvordan
skape et trygt og godt undervisningsmiljø.
– Vi skal i møte med de tillitsvalgte studentene når de er ferdige med eksamen i desember for
å diskutere den videre prosessen
om disse tiltakene og flere vi har
på blokka, for eksempel innføring
av anonyme questback-evalueringer og finne ut hvordan vi kan
gjøre varslingskanalene trygge å
melde fra gjennom, sier han.
universitas@universitas.no

Tips oss!
Har du tips til denne saken?
Ta kontakt med journalisten.
Epost: jantrahollum@gmail.com
Telefon eller den krypterte
meldingsappen Signal:
407 52 780

Dette er saken:
 Våren 2018 ble et brev skrevet
av gruppe tannlegestudenter
levert til – og laget på forespørsel av – en av de ansatte
ved Det odontologiske fakultet
ved Universitetet i Oslo, også
kjent som Tannlegehøyskolen.
Brevet inneholdt ubehagelige
enkeltepisoder fra klinikken,
blant annet om trakassering,
rasisme og mobbing.
 Brevet nådde ikke ledelsen
og ble ikke journalført.
 29. september 2018 mottar
postmottaket til Kunnskapsdepartementet en bekymringmelding angående forholdene
på Tannlegehøyskolen, som
inneholder varslinger om
blant annet psykisk press,
rasisme, baksnakking, høylytt
utskjelling og trynefaktor.
 Kunnskapsdepartementet
sier det er institusjonens
ansvar å ta tak i uønskede
forhold, og sier at de ikke
har mulighet til å gripe inn.

G

«

Når vi får informasjon om forhold
av negativ art, etterstreber vi å løse alle
situasjoner så umiddelbart som overhodet mulig

IN

til å søke jobb som undersjefer til
festivalen.
Bildene skal ha blitt delt på
Instagram.
– Orderud-saken er en snakkis både i juss-verden, og i samfunnet ellers om dagen. Mange

EN

Ifølge avisen skal Justivalen
ha brukt et bilde av drapsdømte
Veronica Orderud, med teksten
«Når du har drept svigers for å
få råd til Justivalen, men finner
ut at undersjefer får sterkt rabatterte priser», for å oppfordre folk

O : JURISTFOR

Studentfestivalen Justivalen brukte
bilder av de dømte i Orderudsaken for å skaffe frivillige undersjefer, skriver Den norske
advokatforenings avis, Advokatbladet.

FOT

ORDERUD-MEMES:

Plikt: Kristian Brandt, senioradvokat hos Hjort, forteller at alle
saksdokumenter etter offentlighetsloven skal journalføres.

6

| NYHET |

onsdag 28. november 2018

Sikkerhetsbrudd: – Det er latterlig at de tar så lite ansvar. Spesielt når de vet at slike tyverier fra postkassene har skjedd tidligere, sier Ebba Skarland, beboer i Bjølsen Studentby.

TO MASTERCARD STJÅLET FRA STUDENTPOSTKASSE:

– SiO tar ikke ans
Ebba Skarland bestilte to kredittkort til hybelen
sin på Bjølsen Studentby. Begge ble frastjålet.
SiO mente likevel at sikkerheten deres var «tilfredsstillende ivaretatt».
Tyveri
tekst Tharald Halvorsen
foto Gina Grieg Riisnæs og Henrik
Follesø Egeland

– Responsen jeg fikk fra SiO etter
at jeg meldte fra om tyveriene var
absurd. Saken og kommunikasjonen har vært enormt provoserende, sier Ebba Skarland.

Tyveriene oppsto i to omganger i september. Hun bestilte
først et kredittkort til adressen
sin på Bjølsen Studentby. Etter
sporadisk oppfølging på postmottaket, fant hun etter hvert ut
at det var blitt stjålet fra postkassen hennes. Gjerningspersonene
hadde ikke klart å misbruke det,
men hun politianmeldte tilfellet.
I mellomtiden bestilte hun seg

et nytt kredittkort fra banken –
som igjen ble stjålet på lik måte.
Men nå også tappet for .
kroner.
– Nekter sikkerhetsbrudd
Etter flere vekslinger frem og tilbake med Studentsamskipnaden
i Oslo og Akershus (SiO) på epost, føler Skarland seg oversett.
Hun opplever at SiO nekter for
sikkerhetsbrudd, og at de ikke
vil gå videre med saken uten å ha
med seg politiet.
– Det er latterlig at de tar så
lite ansvar. Spesielt når de vet at
slike tyverier fra postkassene har
skjedd tidligere. Profilen til SiO
lener seg tungt på studentenes

beste, men da jeg konfronterte
dem med dette, tok de bare avstand og nektet for at det hadde
vært noe som helst brudd på sikkerheten deres, sier hun.
Hun anmeldte tyveriet til politiet, men de valgte å henlegge
saken på bakgrunn av «mangel på
kapasitet til å følge opp». SiO ville
da ikke involvere seg ytterligere i
hendelsen.
– I e-postene insisterer SiO
på at «sikkerhetsrutinene er tilfredsstillende ivaretatt», til tross
for klare bevis for det motsatte.
På Meny Bjølsen, stedet hvor vi
i studentbyen henter ut pakkene
våre, finnes det nemlig overvåkningsopptak av gjerningsperso-

nene som står bak dette. Men
disse opptakene får man ikke tilgang til uten politiet.
– Bortforklarende
Skarland har reklamert til banken og vil få summen refundert,
men dette vil ta lang tid. Hun er
imidlertid mest fortvilet over
bortforklaringene hun fikk fra
SiO underveis i prosessen.
Hun føler ikke at det er trygt
å bestille post hjem til studenthybelen sin lenger.
– Jeg har opplevd kommunikasjonen med dem som veldig tåkete og bortforklarende. Mitt alternativ er å bestille post hjem til
venner på andre adresser i byen,
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svar
eventuelt blir det å flytte selv, sier
hun og legger til:
– Og det er jo meget drastisk.
I tillegg forteller hun at SiO
skal ha brukt lang tid på å i det
hele tatt svare henne.
– De har konsekvent brukt
flere uker på å svare på henvendelsene mine via e-post. Og når
jeg ringer, er det en eller annen
stakkars kundebehandler som
ikke aner hva han skal si på den
andre siden. Det virker som at de
nekter å ta noe som helst ansvar
for hendelsen og innbruddet.
Sendte felles varsel
Da hun først tok kontakt angående tyveriene skal SiO ha sagt ifra

7

Fornærmende: Ebba Skarland har verken fått en unnskyldning eller forklaring på hvorfor SiO valgte å bortprioritere henvendelsen hennes.

om at de ikke kom til å gjøre noe
med situasjonen. De hadde gått
over postrommet uten å finne
noe som helst tegn på innbrudd.
Til tross for dette fikk hun,
sammen med alle de andre beboerne i studentbyen, én måned
senere tilsendt en felles e-post.
Her ba SiO studentene om å være
på vakt, ettersom flere tyverier
hadde oppstått i etterkant av
hendelsen.
– Dette opplevdes ganske fornærmende på et vis; det at jeg
ikke ble trodd når jeg først meldte fra om lignende forhold måneden før. Plutselig fikk jeg en felles
e-post fordi det åpenbart hadde
skjedd noe mer som gjorde at de

tok ting på alvor likevel.
Hun fikk verken en unnskyldning eller forklaring på hvorfor
de ikke prioriterte hennes henvendelse.
SiO beklager
Fungerende direktør i SiO bolig,
Gunn Kristi Løkka, forteller at de
tar tyveriene svært alvorlig.
– Innbrudd i postkasser er et

«

problem vi tidvis opplever, og
det har dessverre vært flere tilfeller av dette på Bjølsen. Det er
grunnen til at vi sendte ut informasjon til alle som bor der for å
varsle dem, sier hun.
Videre fastslår Kristi Løkka at
de politianmeldte saken til Skarland.
– Skarland følte seg oversett og
ikke trodd på grunn av «dårlig kom-

Responsen jeg fikk fra SiO etter at jeg
meldte ifra om tyveriene var absurd

»

Ebba Skarland, student

munikasjon», samt benektelse av
sikkerhetsbrudd fra deres side. Hva
tenker du om dette?
– Jeg skjønner veldig godt at
studenten er lei seg og frustrert
etter innbruddet i postkassen
hennes. Jeg vil gjerne beklage til
henne at vi ikke klarte å formidle
dette godt nok.
Fremover vil de se på flere mulige tiltak for å sikre postanlegget på Bjølsen ytterligere. Ifølge
Kristi Løkke skal det være godt
sikret nå.
Universitas har vært i kontakt
med presseansvarlig i Oslo politidistrikt, men har ikke lyktes i å få
en kommentar til saken.
universitas@universitas.no
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Universitas presenterer: Hold kjeft, det er eksamen

Den siste lesesaltesten:
– Hysj, dette er et bibliotek!
Deichmanske
hovedbibliotek
Sentralt, men forvirrende, plassert i
Oslo sentrum finner vi Deichmanske
hovedbibliotek. Et stort og herskapelig bygg med mange ulike rom og etasjer. Lokalet er pent, og inneholder en
rekke potensielle leseplasser i byggets
mange kriker og kroker.
Støynivået er generelt lavt til å
være et offentlig bibliotek, men det
er ikke unaturlig stille. Det var ingen
som hevet et øyenbryn da vi beveget
oss rundt for å kikke. Da en guidet
gruppe med barn begynte å bevege
seg rundt, kunne man derimot skimte noen oppgitte blikk blant de andre
besøkende. Men heldigvis er avdelingen med barnebøker i utgangspunktet gjemt vekk i et eget rom i første
etasje.
Bibliotekets hyggeligste rom inneholder filmer, spill og noter til utleie.
Her sitter mange halvveis-arbeidende
studenter og småsnakker. Det er flere
ledige plasser spredt rundt, men man
må huske å sette seg strategisk om
man trenger en stikkontakt.
Til tross for mange rom og etasjer
er kaffe kun mulig å oppdrive i første
etasje, sammen med utlån, gamle folk
som låner pc-er og barn.

Universitas tester
leseplassene på tre
av Oslos biblioteker.
Lesesaltest
tekst Ina Pettersen Jevne
foto Gina Grieg Riisnæs

For deg som foretrekker å
komme deg langt unna byggene hvor du daglig har forelesninger, finnes det også
andre alternativer til lesesalsplasser. Oslo har eksempelvis
også flust av biblioteker som
også kan romme halvstressede studenter i eksamenstiden.
Nasjonalbiblioteket
På Solli plass finner du Nasjonalbiblioteket. Der første
etasje i stor grad består av oppussing og en suvenirbutikk,
finner du i andre etasje både
kaffe og lesesalplasser. Før du
tar turen er det likevel greit å
vite at disse to ikke kan kombineres. Lesesalplassene er nemlig strengt bevoktet, og det er
ikke lov til å ha med seg hverken mat eller drikke inn. Heller
ikke jakker og sekker. Før man
kan sluses inn til lesesalplassene må man nemlig legge fra
seg eiendelene i skap Heldigvis
er skapleie gratis.
Når man først har kommet
seg inn, med bøkene i en plastpose, kan man finne seg en fin
plass i testens roligste lesesal.
Biblioteket har mange plasser,
og en god del var også ledige.
Her er det perfekt å sitte om
man vil forbli helt uforstyrret, men husk å sette mobilen
på lydløs og å ta på sko som
ikke knirker. Hele lesesalen gir
en følelse av at «her blir ting
gjort», og de fleste besøkende
er godt voksne.
Dette er nok ikke stedet å
sitte om du er en rastløs sjel,
men om man ønsker å være totalt uforstyrret er denne lesesalen perfekt. Kaféen utenfor
er også hyggelig, og her kan
man ta en pause med kaffen
man ikke får lov til å ta med
seg inn.

Karakterkort
Antall plasser

B

Distraksjoner

A

Nærhet til kaffe

?

Fysiske forhold

C

Lett å finne frem til

A

Karakterkort
Antall plasser

B

Distraksjoner

B

Nærhet til kaffe

C

Fysiske forhold

A

Lett å finne frem til

B

Herskapelig: Du finner en rekke potensielle leseplasser i Deichmanske hovedbiblioteks mange kriker og kroker.

Høyskolen Kristiania
Midt i sentrum ligger Kvadraturen, Høyskolen Kristianias
helt egne bibliotek. Det går over
tre etasjer, og er fylt med gruppebord, sofaer og noen få enkle
pulter. På tross av at biblioteket
er lagt opp for gruppearbeid, er
det tilsynelatende ikke plass til
alle. Noen har valgt å jobbe i en
vinduskarm og andre har satt
opp et gruppebord på ett av bibliotekets stillerom.
Det er kun i et stillerom i
øverste etasje det faktisk er stille. Rommet har ikke mange plasser, men det er heller ikke fylt
opp. Biblioteket er pent, med
ubrukte sofaer og Pushwagner
på veggene, men plassen er nok
ikke utnyttet på den mest praktiske måten.
Et pluss er bibliotekets store
kaffeutvalg, selv om dette kun
er å finne i første etasje. Men dit
må man tidvis også gå for å trekke luft, da luften i bygget blir tettere jo høyere opp man kommer.
Biblioteket skal også ha skryt
for stikkontakter, blindeskrift
og kjønnsnøytrale toaletter i alle
etasjer.

Karakterkort
Antall plasser

Samarbeid: Biblioteket Kvadraturen er lagt opp for gruppearbeid, men får kritikk for å ikke ha utnyttet plassen godt.

E

Distraksjoner

A

Nærhet til kaffe

E

Fysiske forhold

C

Lett å finne frem til

B
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Snart eksamen:

Powernap: En av fire norske studenter sier de sliter med søvnvansker. Søvneksperten råder til å ta en powernap på ti minutter dersom du føler deg søvning under eksamenslesingen.

Husk nok søvn!
Powernaps, skjermfri
og ingen lesing på
senga. Søvnekspert
Harald Hrubos-Strøm
gir oppskriften på en
god natts søvn før
eksamen.
Eksamenstid
tekst Astri Øverdal
illustrasjonsfoto Henrik Follesø
Egeland

Enda et semester har snart passert og eksamen banker på døra.
Du tilbringer nesten hele døgnet
på lesesalen – frustrert og oppgitt.
«Når lærte vi egentlig dette?» spør
du kanskje deg selv. Trøttheten siger inn, og ringene under øynene
begynner for alvor å forme seg. Du
tar en stor slurk av dagens tredje
Redbull.
Omsider kommer du deg til
slutt hjem til omfavnelsen av dyne
og pute. Endelig tid for å slappe av.
Eller?

Trykk, rytme og system
Ifølge Shot-undersøkelsen oppgir
én av fire norske studenter å slite
med søvnvansker. Harald HrubosStrøm er overlege ved Akershus
universitetssykehus. Han foreleser også om søvn og kommunikasjon ved avdeling for atferdsvitenskap ved Det medisinske fakultet
ved Universitetet i Oslo (UiO).
Han forklarer at det er  hovedprinsipper som styrer søvnen vår.
Det første prinsippet er søvntrykket som bygges opp i hjernen vår.
– Hjernen har ikke noe avfallssystem, og vi er derfor nødt til å
sove for å vaske ut avfall, forklarer
Hrubos-Strøm.
Fra du står opp på morgenen
øker mengden av stoffet adenosin i hjernen. Dette vil fortsette
å øke så lenge du holder deg våken. Dermed oppstår det et såkalt
søvntrykk i hjernen, og du får et
økende begjær etter søvn. Jo lenger du holder deg våken, jo høyere
vil søvntrykket bli.
Det andre prinsippet handler
om døgnrytme. Det er den som
forårsaker at vi blir søvnige forskjellige tider på døgnet.
– Typisk for studenter er at de
finner det vanskelig å sovne på

kvelden, og vanskelig å stå opp ler seg opplagte, mens andre klatidlig på morgenen. Såkalt B-men- rer seg med langt mindre.
nesker sier Hrubos-Strøm.
– De fleste ligger på rundt –
– Dersom du er et B-menneske timer søvn, sier Hrubos-Strøm.
og prøver å legge deg for tidlig, vil
– Finnes det noe mat eller drikke
ikke dette samsvare med døgn- som gjør at man sover bedre?
rytmen din, og du vil merke på
– Det finnes ikke noen forskroppstemperaturen at du ikke er kning som gir konkrete anbefalinklar for å sove enda.
ger om hva som er bra eller dårlig
Det tredje prinsippet er aktivi- før du skal legge deg. Jeg råder liteten i hjernen.
kevel til å holde
Det å lese, være
deg unna drikspent eller nerker som kaffe,
vøs før en eksate eller cola
men aktiverer
etter klokken
hjernen vår i
, sier Hrubosstor grad.
Strøm og leg– O verakger til:
tivitet fra for
– De fleste
eksempel nerer ikke klar
vøsitet komover at koffein
binert
med
har en halverHarald Hrubos-Strøm, lege
stimulerende
ingstid på fire
stoffer
som
timer. Det vil si
kaffe kan være med å aktivere sys- at etter en kopp kaffe vil fortsatt
temene i hjernen så mye at det blir halve koppen sitte igjen i kroppen
vanskelig å sovne om kvelden, sier fire timer etter du drakk den.
søvneksperten.
Mange benytter seg også av andre oppkvikkende drikker når de
Sov til du er uthvilt
leser til eksamen. Hrubos-Strøm
Hrubos-Strøm forteller videre at forklarer at energidrikker som
søvnmengde varierer fra person Red Bull og Battery gir deg mintil person. Noen er helt avhengig dre kontroll enn kaffe, fordi det er
av åtte timer om natten før de fø-

«

Hjernen har
ikke noe avfallssystem, og vi er derfor
nødt til å sove for
å vaske ut avfall

»

en stimulerende kombinasjon av
både koffein og sukker.
– Noen tåler en slik kombinasjon bedre enn andre. Men en
gjennomsnittsperson vil nok ikke
merke redbullen de drakk på lesesalen på dagen, når de skal legge
seg.
Legg fra deg pc-en
Et annet triks for en bedre nattesøvn er å legge fra seg PC og annet elektronisk utstyr i god tid før
du skal legge deg, ifølge Strøm.
Døgnrytmen vår påvirkes i stor
grad av lys, og du bør eksponeres
for så lite som mulig om kvelden,
og da særlig av det blå lyset man
finner på en mobil eller PC.
– Prøv å bruke den siste timen
før du legger deg på noe annet enn
å lese til eksamen. For lite søvn
eller dårlig søvn går utover konsentrasjonen, som gjør at du kan
prestere dårligere, sier HrubosStrøm.
– Dersom du føler deg søvnig
utover dagen når du leser til eksamen, kan det være lurt å prøve å
ta en powernap på ti minutter av
gangen, sier han og legger:
– Å lese når du er trøtt får du
ingenting ut av.
universitas@universitas.no
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GODE FORELESERE SKAL BELØNNES:

– Et stort steg i

Fornøyd: Aud Tønnessen, dekan ved Det teologiske fakultet, har ledet arbeidsgruppen som skal finne ut hvordan man bedrer undervisningstilbudet. Hun sier hun blir overrasket om styret ikke følger deres anbefalinger.
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i riktig retning!
Fremover vil evnen til å
engasjere studentene
i forelesning telle mer
når UiO skal ansette og
forfremme ansatte.

og Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) har
det nemlig blitt en skjev kjønnsbalanse i kvinners disfavør når
det gjelder de som fått status som
meritterte undervisere, forteller
Tønnessen.

satte hvert år. Disse må selv søke
og vil vurderes ut ifra nye retningslinjer for bedømmelse av
pedagogiske evner. En slik merittering vil fungere som en formell
kvalifikasjon som kan brukes i
lønnsforhandlinger, kommer det
frem i rapporten. I dag kan undervisningsevner brukes som et argument i forhandlinger, men det
eksisterer få formelle kriterier å
bedømme ut ifra. En lønnsøkning
vil bli på ett til tre lønnstrinn, i
tillegg til en engangssum. Økningen vil være permanent, selv om
statusen som merittert foreleser
bare varer i tre år, anbefales det av
arbeidsutvalget. Ordningen vil tre
i kraft i  og skal evalueres etter tre år.

FO

En potensiell utfordring
En av de som vet hva som skal til
for å engasjere studentene, er Ole
Merittering
Petter Hjelle. Han er førstelektor
tekst Mikkel Ihle Tande
ved Høyskolen Kristiania, og får
foto Odin Drønen
dermed ikke nyte UiOs nye system. Hjelle ble valgt ut som én av
Mange studenter irriterer seg over ti fantastiske formidlere i Morforelesere som ser på undervis- genbladets kåring fra .
– Merittering mener jeg er velning som et pliktløp, og som gjennom  minutter kun lengter til- dig positivt. Undervisning har
lenge blitt stemoderlig behandlet,
bake til forskningsprosjektet sitt.
Dette kan det bli slutt på, når sier Hjelle. Han tror imidlertid det
UiO skal gi insentiver til de flin- kan bli en utfordring for UiO å de- Fornøyd studentparlament
finere hva en god foreleser I utvalget var også studentene
keste formidlerne på uniAR
egentlig er.
representert ved Kristine Berg
KI
versitetet.
V
– Er det en som får Heggelund, tidligere universitetsI en stortingsgode tilbakemeldin- styrerepresentant for studentene
melding fra januar
ger, eller må man på UiO og Susann Andora Biseth, kalt «Kultur
se på studentenes Michelsen, nåværende leder for
for kvalitet i høyeresultater på ek- Studentparlamentet.
re utdanning», satt
samen? God eva– Jeg synes dette er et stort
regjeringen frem
luering fører ikke steg i riktig retning, sier Bisethkrav om at alle høynødvendigvis til ny Michelsen. Hun er fornøyd med at
ere utdanningsinstilæring, sier Hjelle, Studentparlamentets forslag fra
tusjoner innen to år Ole Petter Hjelle
som har jobbet med un-  har blitt lyttet til av utvalget.
skulle ha etablert såkalte
dervisning i  år. Han er
Forslaget går ut på at meritmeritteringssystemer som sikrer at god undervisning verdsettes særlig positiv til at pedagogisk tering ikke bare skal gagne den
kompetanse vil veie tyngre i an- enkelte, men hele fagmiljøet. Uthøyere.
valget anbefaler at . kroner
På UiO fikk Aud Tønnessen, settelsesprosesser.
bevilges fagmiljøene ved en meritdekan ved Det teologiske fakultet
Lærer man i forelesning?
tering.
(TF), ansvaret for å lede arbeids– Man må legge fra seg tanken
– Forskning har lenge vært stegruppen. Nå har de sluppet sin
om at en forelesning er en passiv det det er attraktivt å utmerke seg
rapport med anbefalinger til UiOlæringsarena der studentene bare for de ansatte. Målet med arbeidet
styret, som skal stemme over rapskal sitte og motta informasjon, har vært at undervisning etter
porten . desember.
sier Hjelle, som tror mesteparten hvert skal få samme status, sier
av læringen foregår utenom fore- Biseth-Michelsen.
Kultur for kvalitet
– Jeg ville blitt forundret om sty- lesningene, som heller bør brukes
ret ikke stemmer for hovedanbe- til å skape engasjement og lære- Fortsatt forskning
Aud Tønnessen er imidlertid
falingene våre. De svarer til deres lyst.
Som
lege
og
hjerikke like overbevist om
ambisjoner om å øke satsingen på
at pedagogiske evner
utdanning, sier Tønnessen. Hun neforsker er han
etterhvert vil veie
tror vedtaket vil styrke det pe- opptatt av å forstå
like tungt som forsdagogiske utviklingsarbeidet hos hvordan man kan
fange
studentekningsmeritter.
den enkelte og kollektivt.
– Det er en dis– Det tyngste og viktigste ar- nes oppmerksomkusjon vi ikke har
beidet med å styrke merittering av het, og tror ikke
systematisk
tatt ordentlig. Unutdanningsfaglige kvalifikasjoner en
gjennomgang
av
dervisning
vil nå få
skjer gjennom ordinære ordninger
Kristine Berg Heggelund
økt status, men jeg tvifor opprykk og tilsetting. Derfor pensum er det som
ler på om vektleggingen
mener vi det må skje en skjerpelse fører til best læring.
– Jeg tror at det vikav forskning skal endres,
av kravene som stilles i regler og
AR
KI
V
tigste er å engasjere
sier Tønnessen.
retningslinjer.
studentene
gjenHun mener forholKjønnsbalanse anbefalt
nom diskusjon og
det mellom fagmilDet vil imidlertid kreve innsats quizer, relatere til
jøet og de meritterfor å søke om status som merittert praksis og gjøre
te foreleserne blir
foreleser. En søknad må inneholde faget spennende
viktig.
solid dokumentasjon og refleksjon så de vil lære mer
– For studenteover bruk av studentevalueringer. på egen hånd, sier
nes del vil man oppUtvalget anbefaler også at det skal Hjelle, som underleve mer systematisk
A.
etterstrebes en kjønnsbalanse streker at det ikke er Susann
Biseth-Michelsen
oppmerksomhet rundt
blant de meritterte foreleserne.
noen vei utenom målretutdanning over tid, som vil
– Vi anbefaler at søknadene må tet arbeid og mye øvelse for å bli
løfte hele fagmiljøet, sier Tønnesunderstøttes av en instituttleder, en god underviser.
sen, som også understreker viktigog dermed foreligger det også
heten av studentenes representaet lokalt ansvar om å oppfordre Økt lønn for de beste
sjon i utvalget.
kvinner til å søke, sier Tønnessen. I rapporten anbefales det at UiO
Ved Universitetet i Bergen (UiB) åpner for merittering til fem anTO
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Etterlyser kiropr
utdanning i Norg
Kiropraktorene har
ventet i 15 år på at
et universitet skal få
midler til utdanningen.
Nå begynner utålmodigheten å bre seg i
miljøet.
Kiropraktikk
tekst Mathias Hagen og Henrik
Giæver
foto Odin Drønen

– Vi opplever at kiropraktorer
ikke blir prioritert i utdanningssektoren, sier generalsekretær i
Norsk Kiropraktorforening, Hans
Otto Engvold, til Universitas.
Norsk
kiropraktorforening
oppgir på sine nettsider at foreningen har om lag 700 praktiserende medlemmer, likevel finnes det ingen utdanningstilbud
for kiropraktorer i Norge. Ifølge
Utdanning.no tar de fleste nordmenn som ønsker å praktisere
kiropraktikk den femårige masterutdanningen i Danmark, USA,
Storbritannia eller Australia.
Gammel kamp
Stortinget anbefalte allerede i
2004 at et norsk universitet burde tilby en kiropraktorutdanning.
Ingen universiteter har foreløpig
fått nødvendige midler av Stortinget til å etablere utdanningen.
– Kiropraktorer er offentlig
autorisert helsepersonell i Norge.
De har medisinsk diagnostisk
kompetanse som medfører at de
i tillegg til å behandle pasienter
også kan sykemelde, og om nødvendig henvise pasienter videre
til spesialisthelsetjenesten, sier
Engvold.
Han forteller at norske kiropraktorer utfører over 2 millioner
pasientkonsultasjoner i året, fordelt på 350. 000 individer. Han
mener at det derfor er viktig med
kvalitetssikring av disse tjenestene gjennom å etablere en utdanning med tverrfaglig forskning
tilpasset norske forhold.
– Her føler vi at myndighetene
foreløpig ikke har levert.
Han forteller at kiropraktikk
tidligere ble sett på som alternativ medisin. Den dag i dag er det
fortsatt en del som er skeptiske
til praksisen som brukes av kiropraktorer.
– Det er enkelte som kritiserer
profesjonen fordi de mener behandlingen ikke er tilstrekkelig
vitenskapelig dokumentert, men

Kiropraktorstudiet
 Femårig masterstudie pluss ett
år nødvendig turnustjeneste
 De fleste studerer i Danmark,
USA, Storbritannia eller Australia

Kilde: utdanning.no

faktum er at vi er en integrert del
av helsevesenet. Vi har brukt betydelig egenkapital på forskning
og finansiering av doktorgrader
til kiropraktorer ved norske universiteter, sier Engvold.
Krevende og kostbart
Ønsket om å opprette en kiropraktorutdanning i Norge har
blitt ytret en rekke ganger fra
stortingsprepresentanter.
I 2017 stilte daværende stortingsrepresentant Iselin Nybø
følgende skriftlige spørsmål til
daværende kunnskapsminister
Torbjørn Røe Isaksen:
«Hvordan planlegger statsråden å følge opp Stortingets ønske
om å etablere en norsk, femårig
kiropraktorutdanning ved et
norsk universitet?»
Isaksen svarte at en utredning
utført av Universitetet i Oslo viste at en slik etablering ville være

«

Hvert år har
vi store forhåpninger til statsbudsjettet. Vi blir
dessverre skuffet
hver gang

»

Thomas Kopreitan, kiropraktor

«svært krevende», og at regjeringen ikke hadde funnet plass til å
prioritere dette i budsjettforslagene til Stortinget.
Senere har Nybø som kjent
påtatt seg vervet som forskningsog høyere utdanningsminister, og
har selv besvart skriftlige spørsmål om kiropraktorutdanning.
Senest i august i år. Den gangen
var det Sp-representant Marit
Knutsdatter Strand som lurte på
om statsråden ville legge til rette
for at dagens ordninger omfatter norsk kiropraktorutdanning,
samt midler til etablering av kiropraktorutdanning. Dette har
Universitetet i Bergen (UiB) lagt
opp til.

Skuffet: Generalsekretæren i Norsk kiropraktorforening, Hans Otto Engvold, mener det er leit at Norge ikke har fått på plass en kiropraktorutdan

I Nybøs svar trekker hun frem
at hun ser behovet for en norsk
kiropraktorutdanning, og at det
først og fremst er et spørsmål om
prioritering, ettersom opprettelsen av en slik utdanning er svært
krevende.
Samfunnsnyttig
Generalsekretær Engvold forteller at både Helsedepartementet, Kunnskapsdepartementet
og Stortinget signaliserer at de

er positive til en eventuell kiropraktorutdanning, også etter at
UiB lanserte en prosjektskisse i
fjor.
– Utfordringen er at forslaget
foreløpig ikke har nådd høyt nok
opp på den politiske prioriteringslisten. Men vi jobber beinhardt videre for å få til dette, sier
han.
Engvold peker også på at
ryggproblemer er en stor årsak
til sykefravær og nedsatt livs-

kvalitet i Norge, og mener derfor
at man ville være tjent med å satse på en kiropraktorutdanning.
– En slik satsning på utdanning og forskning innenfor muskelskjeletthelse ville utvilsomt
også medført en stor samfunnsmessig gevinst for arbeidslivssektoren og Arbeids- og sosialdepartementet, ved at flere kan
unngå å bli sykemeldt og uføretrygdet, sier Engvold.
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raktorge

Tilbudsguiden
AVIS

Dagsavisen
Grubbegata 6
Oslo
dagsavisen@kundesenter.com
www.dagsavisen.no
Tlf: 22 99 80 50
50 % studentrabatt på Dagsavisen

MUSEUM

PIZZA

Opplev Popsenteret - et moderne
og interaktivt opplevelsesmuseum
for norsk populærmusikk.
Syng i studio !

Studenttilbud: Stor pizza 159,- kr

Trondheimsvn.2 v/Schous plass
Tlf: 22 46 80 20

Gjelder kun ved fremvisning av gyldig
studentbevis.

Se høstens aktiviteter her
www.popsenteret.no

www.pizzabakeren.no

kontakt@popsenteret.no

TANNLEGE
abo@morgenbladet.no
www.morgenbladet.no
Tlf: 23 33 91 80
50 % studentrabatt på Morgenbladet
Bestill her:
www.morgenbladet.no/student

Norsk Teknisk Museum
Kjelsåsveien 143
0491 Oslo

Sandaker Tannlegevakt
Sandakerveien 67A
0477 Oslo

Tlf:22 79 60 00
www.tekniskmuseum.no

Tlf:22 15 20 00

Studentbillett kr 100,-

10% studentrabatt

Se høstens spennende
utstillinger og aktiviteter!

Fokus på kvalitet og smertefri
behandling til meget rimelig pris.

www.sandakertannlegevakt.no

Få 50 % studentrabatt på Vårt Land
Garantert akutt time innen 2 timer
Bestill på VL.NO/STUDENT

Velkommen til oss!

kundesenter@vl.no
www.vl.no
Tlf: 22 310 310

HUDPLEIE

Akademikliniken Smestad
Hoffsveien 92, 0377 Oslo
oslo@akademikliniken.no
Tlf: 22060003
Akademikliniken Ullevål
Sognsveien 70 A, 0855 Oslo
info@akademikliniken.no
Tlf 22 58 17 10

SØTTITALLET
Bli med inn i en typisk 70-tallsleilighet.
Se hvilke klær som var trendy og
hvilke saker som engasjerte studenter.
Her finner du en jungel av tekniske
dippedutter, alt fra telefoner til
skrivemaskiner.
Studentbillett: 50 kr
Bymuseet i Frognerparken
oslomuseum.no

Youngstorget Tannlegesenter
Youngstorget 4
0181 Oslo
kontakt@youngstorgettannlege.no
Tlf: 96 66 83 33
www.youngstorgettannlege.no
40% studentrabatt
på all tannlegebehandling
Husk gyldig studentbevis!

PIERCING

www.akademikliniken.no
20 % rabatt på hudbehandling, peeling
og laserbehandling. Gjelder f.eks acne,
uønsket hårvekst, pigmenter,
sprengte blodkar etc.

LEGE
10% studentrabatt
Safari Bodyart Studio AS
Grensen 9
0159 Oslo

nning.

20% Studentrabatt!

Får støtte av kiropraktor
Kiropraktor Thomas Kopreitan er
en av dem som valgte å studere i
utlandet for å kunne jobbe som
kiropraktor. Han ser også et tydelig behov for en nasjonal kiropraktorutdanning. Og det er politikerne som må «få ut finger’n»,
mener kiropraktoren.
– Hvert år har vi store forhåpninger til statsbudsjettet. Vi blir
dessverre skuffet hver gang, sier
Kopreitan.

Han poengterer at det brukes
185 milliarder kroner hvert år på
behandling av muskler. Til sammenligning vil en utdanning for
kiropraktorer koste 30–40 millioner, anslås det.
– Det er synd for det norske folk, fordi ting er naturligvis mye lettere om utdanningen
finnes i Norge, sier Kopreitan.

LEGEVAKT
Gynekolog
Psykolog/psykiater
allmenn@ckms.no
www.ckms.no
Tlf: 23196040
Sørkedalsveien 10c, 0360 Oslo

safarioslo@safaribodyart.no
Tlf: 22339700
www.safaribodyart.no

Vest tannlegepraksis
Kirkeveien 64A
0364 Oslo
firmapost@vest-tannlegepraksis.no
Tlf: 22692220
www.vest-tannlegepraksis.no

Planer om piercing?
20% studentrabatt
på alle piercingsmykker.
Midt i byen!

Her kommer flere
gode tilbud
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– Staten forsømmer studentene

Forsikring
tekst Vemund Garden

Får du et Oslomet-skilt i hodet i morgen, faller ned fra BIs rekordlange rul-

letrapp, eller blir overfalt i UiOs mørkeste sjakt - og ikke har forsikring - så
risikerer du å stå overfor et enormt
pengesluk. Dette vil NSO-leder Håkon
Randgaard Mikalsen til livs.
– Vi mener staten må sørge for
at studentene er forsikret i utdanningssammenheng, sier Håkon
Randgaard Mikalsen, leder i Norsk
studentorganisasjon (NSO).
Dette har vært en viktig sak for
NSO i flere år, uten at noen regjering
har tatt tak i det. Mikalsen mener det
er på tide at universiteter og høyskoler
skal få støtte til å gi studentene forsikring.
– Vi har gått til det skrittet at vi
tilbyr en egen forsikring for alle studenter i Norge. Studentene må være

forsikret mot uhell i utdanningssituasjoner.
NSOs egne forsikringstilbud er
gode, skal man tro Mikalsen selv. De
har ikke som mål å tjene penger på
forsikringen, men mener uansett at
det egentlig ikke er deres bord å tilby
studenter en rimelig forsikring.
– Det er et ansvar som vi mener det
er helt uholdbart at studentene selv
må ta.
Han påpeker også at man får forsikring av arbeidstaker når man er i jobb.
– I de aller fleste andre sammenhenger er du forsikra på arbeidsplassen. I studietiden kan man være
mange år som student uten. Der
forsømmer staten studentene.

ARKIVFOTO: ØYVIND AUKRUST

Hva skjer hvis en
student skader seg i
forbindelse med studiene? Dette er en
frykt NSO-leder Håkon
Randgaard Mikalsen
går rundt med.

universitas@universitas.no

Eget forsikringstilbud: Håkon Randgaard Mikalsen, leder for NSO,
forteller at organisasjonen tilbyr egen forsikring for studenter i Norge.

ARKIVFOTO: ODIN DRØNEN

Utestengt: Det var etter et praksisopphold at sykepleiestudenten ble utestengt i to år, som følge av påstått dårlig oppførsel.

Sykepleierstudent trekker
Oslomet for retten
– krever 600.000 kroner
Mandag 3. desember
må Oslomet møte i
retten etter å ha utestengt en sykepleierstudent fra praksis i
to år.
Rettssak
tekst Astri Øverdal

En sykepleiestudent ved Oslomet
ble for en tid tilbake utestengt i tre
år fra studier med klinisk undervisning og praksis. Klagenemnda
har valgt å opprettholde utesteng-

ningen, men senket den til to år.
Nå har studenten gått til sak. Det
var nettavisen Khrono som først
omtalte dette.
– Mestret ikke praksis
Studenten mener utestengelsen er
ugyldig og legger frem et krav på
. kroner som erstatning.
Dette kommer frem i studentens
sluttinnlegg til Oslo tingrett.
Klagene mot studenten kom
fra sykehuset studentet var i praksis hos. De rapporterte om flere
episoder der de mente studentens
oppførsel utgjorde en fare for pasienters liv og helse.
I Klagenemndas avgjørelse mener de det er bevist at «klageren

ved flere anledninger har utsatt
pasienters liv og helse for fare ved
å ha utvist alvorlig svikt i dømmekraft og ansvarsfølelse under
praksis undervisningen».
Det vises også til at studenten
ved flere anledninger ikke skal ha
tatt til seg instruksjoner og veiledning, og reagert med sinne, vært
aggressiv og forlatt pasienter under behandling. Det nevnes også
at studenten skal ha skjelt ut en
kollega på en pasientstue der pasienter lå våkne, og fått et sinneutbrudd etter utfordringer med
medikamentberegninger.
Fakultetet anbefalte dermed at
studenten skulle utestenges i tre
år, noe klagenemnda ved Oslomet

fulgte opp. Senere klaget studentet inn vedtaket til utdannings- og
høyskolesektorens felles klagenemnd. De valgte å opprettholde
avgjørelsen om utestengelse, men
reduserte utestengelseperioden til
to år.
«Utestenging på tre år må bli
forbeholdt de mest alvorlige sakene», heter det i avgjørelsen til
nemnden.
Kjenner seg ikke igjen
I saksbeskrivelsen fra felles klagenemd kommer det fram at studentene hele tiden har hatt en
annen oppfatning av de aktuelle
hendelsene enn beskrivelsen fra
praksisstedet, og mener eksem-

plene er uriktig gjengitt.
Studenten har her pekt på
språkproblemer og misforståelser
som bakgrunn for de nevnte episodene, og har lagt fram flere attester fra tidligere arbeidsgivere
som opplever studenten som samarbeidsvillig, faglig kompetent og
profesjonell.
Verken studenten eller advokat Torbjørn Evjenth ønsker
å kommentere saken overfor
Universitas før den skal opp for
Oslo tingrett . desember. Heller
ikke Oslomets advokat Elisabeth
Sawkins Eikeland ønsket å uttale
seg i forkant av rettssaken.
universitas@universitas.no
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Brageprisen til UiO-forsker
sand?» i en «tydelig og uredd»
bok som sømløst knytter fysikkens lover opp mot dagliglivet.
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ET
IO
S

KULTUR

ker Anja Røyne ved Universitetet i
Oslo Brageprisen i kategorien populærvitenskap for boka «Menneskets grunnstoffer». Dette melder Uniforum.
Ifølge Brageprisen nettside
stiller Røyne tankevekkende
spørsmål som «kan vi gå tomme
for jern?» og «finnes det nok

FO

HEY: 22. november mottok fysi-

LO

kulturredaktør:
Johannes Fjeld
johannes.fjeld@universitas.no
926 97 107
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Medisinstudenter
helbreder med sang
Tannlegestudent og korsanger Katinka Gjerstad ble så
overarbeidet av å kombinere studier og korøvinger at hun
fikk panikkangst. Til slutt var det koret som hjalp henne
gjennom den tøffe tiden.
Kor
tekst Jo Marvik
foto Odin Drønen

Blant uniformert helsepersonell, bårer og pasienter som tasser rundt med
dryppstativ, står tre fulle studentkor
i glassgata på Rikshospitalet. Det ene
koret fremfører «An Irish Blessing».
Noen på krykker blir stående, og en og
annen sykepleier ser ned over gelenderet for å ta innover seg den fulle tyngden av Rikshospitalets imponerende
akustikk.
– Det er jo veldig gøy å se at folk
stopper opp, og at både pasienter og
helsepersonell tar en kikk på oss, forteller korsanger og tannlegestudent
Katinka Gjerstad. Hun er medlem av
korgruppa med det treffende navnet
A Scalpella, samt Oslo medisinske pikekor. De har nettopp gitt en forsmak
på sine respektive julekonserter. En
tredje gruppe, Sangvinerne, er også
representert.
Kor mot angst
Nå som julehøytiden og eksamenstid
nærmer seg, kriger korrepertoar og
eksamensstoff om plassen i hjernebarken på de flittige studentene ved Det
medisinske fakultet. Katinka Gjerstad
er med i to kor, og har nok hun skal ha
lest. I tillegg har eksamen havnet på
samme dag som en av julekonsertene.
– Det ble så mye på ett tidspunkt at
jeg fikk panikkangst, og måtte melde
meg av korene for å få mer tid til lesing, forteller Gjerstad.
Men kort tid etter stakk det i magen
av tanken på at hun ikke skulle synge
mer. Etter en stund ble savnet for
stort, og hun måtte vende tilbake. Det
var korgruppa som skulle hjelpe henne
gjennom den tøffe tiden.
– Det var samholdet i koret, hvor
mange var i en lignende situasjon, som
fikk meg gjennom det, sier hun.

Korsang om rektalkirurgi
– Er det en kamp mellom korene her på
Rikshospitalet?
Gjerstad og medisinstudent og
medkorist Alexander Magnus Kopperud trekker på skuldrene.
– Nja, i den grad vi kjemper med
hverandre er det for å trekke publikum
til julekonsertene, forteller Kopperud.
– Bortsett fra det er ikke rivaleriet
mellom korene spesielt tøft.
De forteller at repertoaret varierer
fra kor til kor. Det kan være alt fra
rolige, typiske korlåter til det mer humoristiske. Gjerstad forteller om en
publikumsfavoritt som omhandler en
kolorektalkirurg.
–«The Colorectal surgeon song» er
en ny publikumsfavoritt av typen sanger med humoristisk vri, forteller hun.
– Kolorektal kriurgi er kirurgi tilknyttet tykk- og endetarmen, forklarer
studentene.
Korgjeng som liker øl
– Noen er heldigere enn andre når det
gjelder å kombinere eksamen og kor,
forteller Kopperud. Selv er han snart
ferdig med eksamen og ser frem til
julekonsert og høytid. Han forteller at
korene har hatt øving hver uke gjennom hele semesteret. De har fungert
som fine pauser i en travel lesehverdag, synes han.
– Øvingene er en energiboost. I tillegg er vi en god gjeng som gjør mye
annet enn å kun øve på korsang, sier
han.
Medisinstudent og dirigent i Sangvinerne Aros Barzenje er enig i at
korene tilfører mer enn bare sang til
hverdagen.
– Sangvinerne er egentlig en kompisgjeng som liker å drikke øl og ha det
gøy sammen. Ved siden av det synger
vi litt også, sier han.
– Ved siden av medisinfaget lar dere
folk få kjenne korsangens sjelelige helbredelse, er det riktig å si?
– Ja, du kan vel si det.

Energiboost: For Aros Barzenje, Katinka Gjerstad og Alexander Magnus Kopperud
har korøvingene vært fine pauser i en travel lesehverdag.
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En pause fra pensum
Kan bokhøsten og eksamenstiden kombineres? Her får du
listen over de eksamensvennlige bøkene.
Bøker
tekst Philip A. Johannesborg
foto Henrik Follesø Egeland

Eksamen er ikke akkurat tiden for å sette seg
ned i godstolen med en skjønnlitterær bok.
Skammen over at du ikke åpner siste nytt fra
pensumverden, gjør det lille ekstra som kanskje
kan bikke karakteren opp et hakk så foreldrene
dine blir stolte, ja, den skammen kan komme
bardust på. Derfor har Universitas funnet frem
den beste litteraturen fra de forfatterne som
har skjønt greia med å begrense seg. Her får du
kvalitet fremfor kvantitet, og i tillegg kanskje
noen julegavetips.
Bak skranken på Bislet Bok finner vi litteraturviter Even Teistung. Han har påtatt seg
oppdraget med å plukke ut bøker som er korte
nok til å kunne leses ut på én kveld. For når hver
side teller kan det aldri bli kort nok.

Selvbeherskelse

Oppdateringer
•

Forfatter: Pål
Norheim

•

Sider: 114

•

Forlag: Kolon
Forlag

– Dette er en enestående bok i norsk
litteratur, sier Teistung.
Ikke la deg skremme av at «Oppdateringer» er Facebook-statuser i bokformat. Pål Norheim kobler en
god samtidsbeskrivelse med effektiv språkføring.
– Det beste er at du kan lese litt her og litt
der. Boka består av korte tekster som tar for
seg forskjellige tanker, og sammen skaper de
en unik helhet.
«Oppdateringer» er den boka Teistung oftest anbefaler til kunder.

•

Forfatter: Kressmann Taylor

•

Sider: 160

•

•

Forlag: Cappelen Damm

Sider: 124 – men
kun tekst på
annenhver side.

•

Forlag: Aschehoug

•

Forfatter: Eirik
Ingebrigtsen

•

Sider: 122

•

Forlag: Oktober
Forlag

Dette er også en
sterk bok fra dette
året. Noen vil kanskje si det er en
dårlig tittel, men boka tar for seg en familie
på tre, kun bestående av menn.
– Handlingen foregår i løpet av en dag hvor
de skal hente inn tømmer til en landsby i Kosovo. Her får du det ekstreme forholdet mellom far, sønn og halvsønn på et sølvfat, sier
Teistung. Boken består av lange setninger,
hvor du følger tankesprangene til forfatteren
hele veien.
– Ikke nødvendigvis enkel, men når du er
inne i det suser du av gårde!

Forfatter: Anne
Helene Guddal

•

Sider: 96

•

Forlag: Kolon
Forlag

– «Nøkkerosene» er
en av de sterkeste romanene i fra i år, sier
Teistung. Fortelleren
i boka flytter hjem
etter et psykisk sammenbrudd og skriver
ned sine tanker. Anne Helene Guddal skaper
med dette en sterk psykologisk dybde, og det
med enkle midler.
– Ikke noe nostalgisk eller selvsentrert
med den, men på kanten til distansert.

•

Forfatter: Jan
Roar Leikvoll

•

Sider: 153

•

Forlag: Samlaget

Adresse ukjent

Forfatter: Stig
Sæterbakken

Kvit bok
mørk vinter

•

Eit vintereventyr

•

«Selvbeherskelse» er
romanen for alle som
sliter med sin egen
selvbeherskelse.
– Dette er en av
Sæterbakkens mest konsentrerte bøker. Hovedpersonen eksisterer nærmest ikke, og ingen av handlingene han gjør får konsekvenser. Han holder på å bikke over hele tiden,
forklarer Teistung.
Boken legger til rette for litt burlesk humor, og tar for seg forholdet mellom kropp og
sinn.
– En festlig bok, men samtidig dyster.

Nøkkerosene

Frem fra bak en
bokhylle kommer
Susanna Kristensen.
Hun jobber også på Bislet Bok, og har en bok
å anbefale.
– Denne, «Adresse ukjent», er en nydelig brevveksling mellom en tysk jøde, og en tysk nazist. Gjennom brevvekslingen blir man bare
mer og mer overbevist om at det er nazisten
han burde gå for.
Boka er fiktiv, men morsom.
– Den har også en veldig god tvist mot sluten, noe som gjør den til en bok man husker,
sier hun entusiastisk.

Dammyr

Jan Roar Leikvoll
er en sjelden fugl i
norsk litterær fauna.
– Alle bøkene han
har gitt ut er nesten
like, men dette er den mørkeste og korteste,
forklarer Teistung.
Handlingen foregår i en konsentrasjonsleir på vinteren, og hovedpersonen er visstnok en svekling av et menneske.
– Kapitlene er korte, intense og oppslukende. Og sjokkerende, ikke minst!

Enveiskjørt gate/
Barndom i Berlin
– rundt 1900
•

Forfatter: Victoria
Kielland

Forfatter: Walter
Benjamin

•

Sider: 200

•

Sider: 127

•

•

Forlag: No Comprendo Press

Forlag: Kolon
Forlag

•

Kielland skriver her
en roman om å bli
voksen, og det å vokse opp i en by. Kropp
og sensualitet kommer tydelig frem i språket, og den følelsen er til stede hele tiden.
– Byen det snakkes om er Fredrikstad.
Kielland sammensveiser byens historie,
sammen med hennes begjær. Det mangler
en ordentlig Fredrikstad-roman, sier Teistung som selv er vokst opp ved Glommas
utløp.

– Her får du to bøker
i én. Et røverkjøp,
utroper Teistung.
Walter Benjamin er en av de mest interessante forfatterne fra -tallet. Her får du
vitser, refleksjoner og drømmer satt sammen
i en herlig montasje. Boka føles fortsatt spennende og utfordrende, selv om den er litt
gammel.
– «Barndom i Berlin»-delen jobbet Benjamin med helt til sin død. Her tar han for seg
barndommen, og hvordan små hverdagslige
ting påvirker livet senere. Den er også skrevet
svært vakkert.
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Gi meg et mer mangfoldig pensum – ikke
flere døde, hvite menn
Avkolonisering

Hete tips om debatter i andre redaksjoner

Jeg stiller meg utforstått [sic] til dette
Fortellingen om det dundrende
fadderfestival-underskuddet
på Universitetet i Stavanger
(UiS) har fått nok et kapittel. Ifølge Studentmediene i
Stavanger (SmiS) kommer det
frem i festivalens sluttrapport
at det totale underskuddet er
større enn de nesten 600.000
kronene fadderstyret tidligere
har oppgitt: Styrets tur til
Gran Canaria, som i den forrige rapporten sto oppført som
å ha kostet 1200 kroner, kostet
over 60.000 kroner. Den nå avgåtte faddersjefen, Kim Roger

Andersen, har tidligere hevdet
at et «svakt t-skjortesalg» var
en av hovedårsakene til festivalens
rekordunderskudd.
Dette viser seg imidlertid ikke
å stemme, og det kommer frem
i den nye rapporten at fadderstyret har brukt 50.000 kroner
på møtemat til seg selv:
– Jeg stiller meg utforstått [sic]
til dette, og avventer nærmere
forklaring fra StOr-leder på
bruken av de 50.000 kronene
det refereres til, skriver Andersen i en melding til SmiS.

Positive ting har også skjedd
Studentparlamentet på Universitetet i Stavanger (UiS) finner behandlingen av fadderfestivalens
rekordunderskudd «sterkt kritikkverdig», kan SmiS melde. I et nylig
parlamentsmøte ble mye av kritikken rettet mot eks-faddersjef
Andersens «ansvarsfraskrivelse av
feilene som ble gjort». I likhet med
forrige parlamentsmøte, tok An-

dersen møtet over telefon:
– Det er veldig viktig at man ikke
svartmaler hele Fadder på grunn
av dette. Fadderuken ble et arrangement der studenter har storkost
seg. Positive ting har også skjedd.
Jeg stod som øverste ansvarlig, og
det har ikke vært en dans på roser,
sa Andersen fra en hittil ukjent lokasjon.

Jeg tror også det er viktig å se ting
i perspektiv, fordi dette er penger som
har blir brukt over et helt år

»

Leder for Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger
(StOr), Cathrine Johanne Svinsen, forteller SmiS at hun ser
fadderfestival-underskuddet i et fugleperspektiv.

Ukas tweets:
Just Thomas Misund @misund
Leverte oblig 23.58. Best under press. Fortjener sigg.
#mestringsfølelse. Gruer meg dig til eksamen. Vil helst bare
feste hele tida. #student
Når du tror du har en interessant liv, men så har du inte det ;pPPppPPpP
Kristine Nødrime @festbrems
Det er tegn på at du ikke er verdens beste student når de
andre barna utbryter «wow» når du forteller at du skal lese
til eksamen.
Jamen barna i barnehagen vet jo ikke hva eksamen er din tulling.
M A T T I S @MattisDelerud
Da er jeg ferdig som student på OsloMet! Muntlig høring
var I dag. Har BOKSTAVELIG TALT ikke lest EN BOKSTAV
av pensum. Fikk B.
Det sier mer om Oslomet enn om deg, kompis.

Debattregler i Universitas
Vil du få din mening på trykk i
Universitas?
Send innlegget ditt på e-post til

 Vi trykker ikke innlegg som har
vært på trykk i andre aviser, eller
som er hatske og trakasserende

debatt@universitas.no

 Vi tar oss retten til å
fortkorte innlegg

Typiske innlegg er mellom 1500
og 2000 tegn, inkludert mellomrom. Lengre innlegg kan vurderes
i noen tilfeller

Forrige uke langet statsviter Gaute Kandal Hoel

ut mot de såkalte «avkoloniseringsfanatikerne» og
slo samtidig et slag for god, gammeldags mannvitenskap. Som avkoloniseringsfanatiker og kvinne
kjenner jeg nå på å være grundig lei en debatt der
et viktig ønske om mer mangfold i pensum blir
latterliggjort. Etter et utfordrende halvår med
lesning av MENN sine
Jeg stoler like lite på
akademiske bragder,
Märtha Louises høysenburde jeg kanskje være
Jeg stoler like lite på Märtha Loui- sitive barn og engleskoler
avskrekket for godt og
på sjamanisme eller
ses høysensitive barn og engleskoler som
gi opp alle ambisjoner
Azandefolkets heksedokom akademia.
som på sjamanisme
torer. Men avkoloniseHoel ber avkoloniringsdebatten trenger ikke
seringsfanatikerne ta
Sara Andersen Vågenes handle om dette, eller om
en rask sjekk på om de
fremskrittene i legevitenfaktisk har forstått hva et universitet er til for. Jeg skapen Hoel nevner. Ja, vaksiner er livsnødvener tydeligvis ikke 100 prosent på trygg grunn her,
dige og store framskritt, men det er jo heller ikke
men har forstått UiO som et sted for å lære seg å
vaksiner vi diskuterer! Kritikerne mot avkolotilegne seg kunnskap, argumentere for egne pernisering har ikke skjønt poenget; vi skal utvide
spektiver og stille seg kritisk til andres synspunkt. horisonten og pensum, ikke kaste vekk det vi ser
Jeg vil samtidig ALVORLIG TALT be om et mer
er nødvendig og sterk kunnskap. Vi trenger faktisk
mangfoldig pensum. Å diskutere «primitive kulmer mangfold; flere kvinner, flere med minoriturer» utelukkende gjennom perspektivet fra en
tetsbakgrunn og kanskje BITTELITT færre hvite
død hvit mann sponset av kolonimyndighetene er
cis-menn som mener noe om kvinner, «uvaskede
nyttig for å lære seg god kritisk tenking; men det
innfødte» og andre skeptikere. Da må jeg spørre:
burde jo faktisk være mulig å finne et par andre
hvilken mann klarer vel å følge akademikerdrømperspektiver? I høst har jeg tatt innføring i sosialmen når han må lese tekster skrevet av en kvinne?
antropologi. Der har jeg lest etnografier, klassiske
Skrekk og gru!
reiseskildringer og kritiske tekster skrevet av – ja

«

»

Universitetet styrkes av å utfordres

Ukas sitat:

«

Sara Andersen Vågenes, bachelorstudent i
Samfunnsgeografi

nettopp – hvit (oftest) død mann, som kommer
med et faglig blikk utenifra på de «innfødtes» religiøse praksiser, dagligliv og produksjon. Flere av
de berømte etnografene, som Evans-Pritchard og
Malinowski, er kjent for sine samarbeid med kolonimaktene og rimelig rasistiske syn på de «uvaskede innfødte» de beskrev. Som Thomas HyllandEriksen sier, det er mulig å være en god etnograf
selv om man misliker de man gjør feltarbeid hos.
Samtidig må det være mulig å løfte blikket og se at
kunnskapsproduksjonen i andre deler av verden
også kan være verdt å ta en titt på.

 Frist for innsending av
innlegg er søndag kl. 17
 Legg ved et portrettfoto
av deg selv i e-posten

Avkolonisering

tøy er overrepresentert av én gruppe reflekterer
den ikke virkeligheten i tilstrekkelig grad.

Ida Fargervold, praktikant ved Den
norske delegasjonen til UNESCO

Idémangfold betyr ikke representativt mangfold.

Det er menneskene bak som skaper representativitet – på tvers av geografi, kjønn og generasjoner.
Svar på Gaute Kandal Hoels leserbrev 18.
Det handler ikke om mangfold for mangfolds del,
november
men for å forstå at verden sees gjennom ulike perspektiver med bakgrunn i ulike identitetsmarkører.
En utfordring ved krefter innad i de etablerte
Kunnskapssystemer som tradisjonelt ikke har blitt
kunnskapsinstitusjonene er at de ikke ønsker at
nedtegnet som sannheter bringer likevel verdifulle
kunnskapssystemene som helhet skal utfordres.
perspektiver inn i akademia.
Det er uklart hva Gaute Kandal Hoel forsøker
I kritisk debatt om etablert kunnskap er det
å fremheve ved universitetets eksistens som er
sentralt å se på avsenderen. Hvem produserer
så fremmed fra hva «avkoloniseringsfanatikerne»
kunnskapen, for hvem produseres den og med
ønsker å diskutere.
hvilket formål? TankeUniversitetet som instigodset er akademikerens
tusjon er mangfoldig,
og
Ingen skal rive ned den hvite herre- forskningsidentitet
og skal vise mangfold.
forskerens bakgrunn
Universitetssystemet
manns intellektuelle institusjon, bare og identitet vil sette
skal være en rugekasse
noen premisser for
oppgradere den litt
der kunnskap produsehvilke synspunkter som
res, og er et system som
fremheves. Pensum som
Ida Fargervold
styrkes av å utfordres og
reflekterer diversiteten
debatteres.
i identitet og bakgrunn
er derfor sentralt for å få en representativ pensumMed samfunnsvitenskapelig bakgrunn er det
liste.
særdeles underlig at Hoel hevder «at noe må kunne
bevises empirisk for å kunne regnes som fakta».
Ingen hevder at pensumlistens innhold i seg selv
Rigide kunnskapssystemer med naturlover som
er feil eller at sentrale europeiske tenkere og forgitte sannheter er utenfor samfunnsvitenskapeskere skal tas ut av pensum – de skal suppleres for
lig sjargong. Tradisjonell kunnskap og opplevd
å skape bredde i akademia. Kunnskapsproduksjon
erfaring er en del av den historiske bakgrunnen og
har ikke vært forbeholdt vesten, men læring som
byggesteinene disse vitenskapene baseres på.
har blitt etablert som legitime kunnskapssystemer
Universitetet skal gi studentene ferdigheter til
har det. Problemet med kritikerne av avkoloniå tenke kritisk om etablerte sannheter ved hjelp av
seringsfanatikere er at de ikke forstår debattens
tilgjengelig verktøy. Hvilke verktøy som presenterotfeste. Det er ingen som skal rive ned den hvite
res som legitime legger til grunn rammeverk man
herremanns intellektuelle institusjon, det er et ønutforsker verden med. Når verdensrammens verkske om å oppgradere den litt.

«

»
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FORSKERINTERVJUET

Populismens Kassandra
Yascha Mounk var tidlig ute
med å varsle om populismens
fremmarsj. Så tidlig at han
følte seg som Kassandra, kvinnen som kunne se inn i fremtiden, men aldri ble trodd.
Populisme
tekst Hans Magnus Meland
foto Gina Grieg Riisnæs

– I de tidlige stadiene av populismens fremvekst etter
Trumps seier i 2016 og Brexit, er håpet mitt å få folk til
å forstå populismens natur og hvor sårbart det liberale
demokratiet er i denne turbulente tiden, sier tysk-amerikanske Yascha Mounk.
Han har en bachelorgrad i historie fra Trinity College
i Cambridge i England og doktorgrad i statsvitenskap fra
Harvard University i USA. Mounk har gitt ut tre bøker,
og er aktuell med boka The People versus Democracy – Why
Our Freedom Is in Danger and How to Save It.
– Jeg så på fremveksten av populistiske partier som
startet på begynnelsen av 2000-tallet og hvordan folk
mistet tillit til politikk. Folk syntes det var rart at jeg bekymret meg over utviklingen, sier han og legger til:
– Det kom til et punkt der jeg bestemte meg for å svare
på disse spørsmålene selv, så jeg fullførte en doktorgrad i
politisk teori, forteller han.
Mounk prøvde å få folk til å bli oppmerksomme på

fremveksten av populisme, men opplevde at han ikke ble
tatt på alvor.
– Jeg følte meg
som en Kassandra
som skrek ut,
ettersom folk ikke
tok meg seriøst,
sier han.

«

Ifølge gresk

Jeg ser ikke
noen grunn til at
land som Norge
skal være trygge

»

mytologi kunne
Kassandra se
Yascha Mounk
inn i fremtiden,
men hun var også
forbannet slik at ingen trodde på profetiene hennes.
«Kassandrakomplekset» er en sterk overbevisning om å ha
rett, til tross for at ingen tror på en.
– Etter presidentvalget i USA i 2016 ble jobben enklere, fortsetter han.
I forskningen bruker han verktøy fra ulike fagområder,

som historie og sammenliknende politikk. Han mener
statsvitenskapelig forskning har en tendens til å ta utgangspunkt i metode for å besvare samfunnsvitenskapelige spørsmål.
– Jeg mener vi heller må ta for oss de store spørsmålene og besvare dem med metodene vi har tilgjengelig.
Yascha Mounk bor i USA og foreleser på Harvard. Han

har også en stilling ved Tony Blair Institute for Global
Change. 36-åringen har også sin egen podcast under
navnet «The Good Fight», hvor han søker etter ideer,
politikk og strategier som kan bekjempe den autoritære
populismen.
– Hvordan er det å forske på disse temaene i et land du mener har beveget seg i en udemokratisk retning?
– Forskningen har definitivt skapt mer oppmerksomhet
rundt temaet. Det er viktig å informere folk om hva som
kreves av et liberalt demokrati for å overleve, om demokratiets natur og hva som kan true det, sier han.
Mounk forteller at mange land tror de er immune mot

populisme. Han peker på Tyskland, hvor han vokste opp.

«Kassandrakomplekset»: Harvard-forsker Yascha Mounk følte han ikke ble tatt på alvor da han prøvde å gjøre folk oppmerksomme på
fremveksten av populismen.

– Vi trodde vi hadde lært av fortiden, men nylig kom
en representant fra et av de mest populære partiene i
Tyskland med sterk kritikk mot Angela Merkel. Personen
mente det var uakseptabelt å delta på minnesmarkeringen
av første verdenskrig sammen med land som var på den
seirende siden av krigen.

i Norge. Pek på det som ikke er bra, men det må skje på
grunnlag av en verdsettelse av det som fungerer i samfunnet. Dette er jo enklere i Norge enn i Tyrkia, Venezuela eller
Ungarn.
Han oppfordrer folk til å sørge for at populistene ikke

Han viser også til USA.

– USA er et rikt land og har en lang tradisjon med demokrati. Det har vist seg at de heller ikke er immune mot
angrep fra populister, så jeg ser ikke noen grunn til at land
som Norge skal være trygge heller, sier han.
– Undertittelen på boken din er Why Our Freedom Is in
Danger and How To Save It, så hvordan redder vi egentlig demokratiet vårt?
– Engasjer deg politisk. Det er alltids et parti du er enig
med. Og snakk med andre om verdiene av et liberalt demokrati. Det er mange feil med dagens demokratier, også

vinner valg. Polen er ifølge Mounk et eksempel på et land
hvor populister har vunnet valg og ødelagt institusjoner.
– De forandrer samfunnet svært raskt.
Med forskningen, podcasten, bøkene og artiklene han
gir ut, har han klare mål.
– Jeg håper å kunne overbevise folk om hvordan man
skal respondere på denne utviklingen, sier han og legger til:
– Hvordan er et åpent spørsmål, men jeg tror jeg har
noen svar. Jeg vil være en del av samtalen som finner ut av
dette veldig kompliserte spørsmålet.
universitas@universitas.no
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Frida Fliflet

anmelderredaktør:
anmeldelser@universitas.no

Universitas anbefaler

Ny norsk musikk

(følg spillelista på spotify)

472 58 512

På trynet – Razika
en liten førjulsgave av et album

Yellow Tulips – Jonas Hibiki
mmm basslinje

Hurry – Mia Berg
stress ned

ANMELDELSER

Frida Fliflet, anmelderredaktør

Surviving Christmas – Sondre Lerche, Jherek Bischoff
jajaja jammen meg kan han ikke mekke julemusikk også

Du røde, berusend
Hei, hå, nå er det jul igjen, og det betyr at redaksjonen har testet 47 sorter
juleøl, akevitt og julebrus. Under kan du se hvordan det gikk. God jul!

ØL
JULE

Leverandør: Ringnes
Frida Nordhus og Hans Magnus Meland
i samråd med redaksjonen

Julebokk Ringnes
Dette var juleøl, ja! Nå snakker vi. Denne er
en klassiker, og burde være det så lenge juleøl
er en greie. Overraskende frisk og har en karamellignende smak. Man kan også kjenne
en aroma av brente mandler, og
den grønne etiketten med glitrende
stjerner og snølandskap treffer oss
rett i hjertet. «Den har en smaragd av et utseende», bemerker
utenriksredaktøren drømmende.
En øl med bra navn, fin flaske og
9,0%
god ettersmak – hva mer kan man
ønske seg?

A

Ringnes juleøl sterk

Ringnes juleøl

Denne var en opptur, men sma-

Dette er en helt streit og lettdrikkelig øl, mener noen. Likevel synes flertallet at denne
ølen er smakløs, tam, og rett
og slett litt ekkel. «Dette
smaker juleøl og er juleøl»,
konkluderer en bestemt
4,6%
journalist – ferdig snakka.

ker fortsatt litt lite. Den er god
(selv om noen hevder dette kun
er fordi den forrige smakte så
dårlig). I alle fall har den en
herlig kaffesmak med et syrlig
preg, og faller i smak hos de
6,3%
fleste. «Denne kan være god
til ribba», utbryter en.

B

D

Leverandør: Dahls
Storebjørn juleøl
Dahls julebrygg

Lillebjørn juleøl

Wooh! Denne er sterk, og har en akevitt-

«Denne skal jeg ha med meg på
julebord», kommer det kjapt. Det er
mange positive reaksjoner på Dahls
sin juleøl: Reaksjonen er enig i at
den er frisk og har masse deilig
kullsyre. Én hevder at den smaker som en litt avansert pils,
og kan drikkes både alene og
serveres til venner. Men den
når ikke helt til topps likevel –
noen synes nemlig at den blir 4,6%
litt for tung.

«Dette er godt, men kan bli for kompli-

aktig smak. Man får hull i tenna bare av å
lukte på den, mener én. Den er god hvis
man skal drikke kun en juleøl, men man
kan ende opp med å spy til slutt.
Noen hevder at den har litt samme
effekten som en breezer: veldig,
veldig godt, men altfor søtt altfor
fort. Den blir faktisk verre og
verre for hver slurk. «Er dette øl,
egentlig?» blir det spurt retorisk.
9,0%
En taperøl, med andre ord.

B

sert for noen», høres det fra en begeistret
ølsmaker. Kommentaren oppsummerer
reaksjonene fra panelet godt. For
noen var dette en forfriskende
opplevelse: en typisk øl man kan
få servert av en hipp slektning
på Løkka, som «smaker som en
myk dyne». Andre mente derimot at den smakte som buljong
og luktet søppel. En elsk/hat-øl, 4,6%
blir konklusjonen.

C

Dahls juleøl

E.C. Dahls juleøl

Trønderne leverer en øl som er helt
midt på treet. Den skårer høyt på ting
du egentlig ikke vil at en juleøl skal
skåre høyt på, er konklusjonen.
Ølen blir for søt, og ettersmaken er heller ingen mandel
i grøten, ettersom den blir
litt såpeaktig. En ondsinnet
vestlending hevder til og med
at det smaker som pinnekjøtt 4,5%
tilberedt med Zalo.

Ah, endelig en ekte rød øl – en viktig
del av den ultimate juleølen for flere
i panelet. Smaken har noe fruktig
og friskt ved seg. På samme
tid synes enkelte at dette
smakte som en alkoholfri øl,
fordi den blir litt for bitter.
Egentlig unødvendig bitter,
akkurat som Curt Rice er
6,0%
etter Oslomet-striden, selv
om han kom seirende ut.

C

D

E

Leverandør: Mack

Mack julespesial
Ah, Mack har rett og slett
laget et friskt og digg, faktisk
genialt øl! Den er svært lettdrikkelig og jovial, men er
også litt bitter. En i panelet
omtaler denne som «Nord4,5%
Norges rockstar». Sorry,
Sondre Justad.

B
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Ukas anbefaling

Runa Fjellanger, redaktør i Universitas

Skjerpings 2019
Hvem: Du, ja
Hvem: Og

jeg, da
Når: 00:01,

01.01.19

Nyttårsforsetter er bare tull, sier du. År
er bare en sosial konstruksjon, sier du.
Samma det, 2019 er tiden for å innse
at du simpelthen digger presset sosiale
konstruksjoner skaper. Nå kan du ta
deg sammen. Endelig! Er du en slapp
student som nedskalerer til 10 studiepoeng hvert semester? Snart sier Lånekassen stopp, så du kan like gjerne

få deg en jobb. Vil ingen suge deg?
Husk at den beste måten å bli sugd på
oftere er å bli en mer entusiastisk mottaker. Tjener du penger på å anbefale
følgerne dine ting du egentlig ikke liker?
Lek russisk rulett med pest- og kolerabakterier. Tør du aldri åpne deg fordi det
er skikkelig pinlig å like noen? Husk at
det er bedre å få hjertet sitt knust enn å
aldri få pult. 2019 er ditt år – hvis du tar
skjerpings.

Ingrid Ekeberg, utenriksredaktør i Universitas

Fyr opp bålet
Hvem: Girl

who can
hang
Hvor: Med

gutta
Hva: Brenn

din heks

«Jeg må bare si det», sier du. «Jeg
synes det er SÅ befriende å henge
med gutta. Jeg har aldri vært så veldig sånn ‘jentete jente’, som bare skal
drikke te og baksnakke. Har ingenting
stygt å si om jentene på jobben min,
jeg! Også synes jeg det er vanvittig
deilig å helle ned en kald øl, spise

de øl, god dag

pizza og spille Playstation uten å føle
på hvordan jeg har det. Gutter finner
faktisk på ting sammen. Quiz og sjakk
og kule ting liksom. Snakker om politikk og sånn. Det er derfor de er mer
oppdaterte på verden enn de fleste
jenter jeg kjenner. Jeg sier ikke du
er sånn da, Ingrid! Men du skjønner
hva jeg mener?» sier du. Nei, sier jeg.
Pass deg for trikken.

Kulturkalender

28-29

Noveller, lyrikk, romaner, essays.
Nye stemmer! Nye forfattere! Kom og hør!
Litteraturhuset, 18:00 – kr 50,-

nov/des

Do They Know It’s Christmas
Stout?

Denne smaker sånn juleøl skal
smake, punktum. Norges nordligste
bryggeri leverer varene! Den
er god og balansert, og har
en syrlig friskhet som man
savner hos de andre øltypene. Dette mener flere
i redaksjonen at de uten
problem kan drikke en hel 6,5%
sixpack av.

A

Først og fremst må Stout få et
kompliment for skriften på flaska.
Smaken, på den andre siden,
lever dessverre ikke opp til
forventningene. Den smaker
nemlig litt som syrinen du
sugde på da du var liten.
«Maksimal mikrobryggeri
med macksimal smak» –
4,7%
jada masa.

D

Leverandør: Hansa

Mack tradisjonell julebokk
Den her er god! Fruktig og frekk. «Som et
familiemedlem fra Nord-Norge som endelig
får smake på frukt», kommer det
eplekjekt fra en søring. Stort
pluss at det er ni prosent
alkohol! Den går lett ned
selv om den er sterk. Mye
alkohol for pengene og
høy knekkfaktor. Vi tror
9,0%
den vil smake ekstremt
godt til juleribba.

A

Hansa juleøl
«Denne ølen er som følelsen du har
når du gleder deg til å komme hjem
til jul, men så blir det ikke som du
håper på», kommer det fra en trist
bergenser. Helt ok, men ikke
noe for alle, mener en annen.
Den har en balansert, men
spenstig smak. Et mer
vennlig innstilt menneske
velger likevel å gi litt skryt:
«smaken minner litt om det 4,7%
siste trekket av en sigg».
Ikke dumt.

D

De store debutantdagene

nov

29-01

Mack juleøl

Ukas advarsel

Oslo Latin American Film
Festival

Nå når alle har fått smaken på film fra
sør, sørger en ny festival for å holde
oppe koken. Torsdag, fredag og lørdag
vises det tre filmer hver fra forskjellige
latinamerikanske land. Og denne gangen
til og med gratis!
Vega scene, fra 16:30 – gratis

29 Brevskrivingskveld
nov

I fare for å bli klagete nostalgisk,
husker noen hvor sjukt koselig det var å få
et ekte brev i posten som ikke er signert
strømselskapet/Lånekassen/UiO? Jeg
har noen vage minner. Deichmanske tar
saken i egne hender og arrangerer rett
og slett brevskrivingskveld. Kom innom,
skriv et brev til hvem det måte være, så
poster biblioteket det for deg. Jaggu blir
ikke kvelden tonesatt av en aldri så liten
jazzpatrulje i tillegg.
Deichman hovedbiblioteket, 19:00 – gratis

29 Demonstrasjon: Vi er ikke
nov

perfekte

Studentenes store budsjettsnakkis (om
den finnes) dette semesteret har uten tvil
vært regjeringens stipendkuttforslag. Nybø
& co vil gjerne endre stipendordningen
for studenter, så presset på å fullføre en
grad skal øke. Uenig? Vis det og møt
opp på Universitetsplassen for å heve
proteststemningen.
Universitetsplassen, 15:00 – gratis

01 Advent!
des

Hansa juleøl 1891
«Denne juleølen var litt i bitreste
laget. Den er også ganske kjedelig,
og byr ikke på noe stort. «Nesten
som å drikke luft», kommer
det syrlig fra en i redaksjonen. «Som julaften når alle
har blitt voksne», sukker
en annen. Men dette gjør
i det minste denne ølen til
et trygt valg, ettersom den 4,7%
er, vel – en helt alminnelig øl.

D

Hansa julebrygg
Denne skapte splid i panelet. Noen mener den er god, digg, eksklusiv og våt
(på en bra måte). «Det smaker
som når det snør i Bergen»,
kommer det fra en bergenser som er gått fra trist til
beigeistret. Andre, derimot,
lurer på om den er brygget
på regn. Redaksjonen kan
4,7%
uansett se for seg å drikke
denne til salt pinnekjøtt en
sein kveld i desember.

C

Denne fortryllende lørdagen
smeller startskuddet for alt julete. NÅ har
du lov å drikke julebrus, høre på julesanger og velte deg i pepperkakedeig. Ikke
før, din lille snik.
Overalt, i alle kanaler

02 Saklig søndag: miljøkrisen
des

Nei, man må aldri slutte å mase
om klimakrisen. Kan vi redde den? Har
teknologioptimisme noe for seg, eller er
det bare nok en halvhjertet unnskyldning?
En filosof og en sosiolog møtes og diskuterer på en av årets siste saklige søndager.
Litteraturhuset, 13:00 – gratis

02 Friluftskino
des

Hansa julebrygg
Hansa juleale
Denne smaker som regn på julaften:
helt jævlig. «Det er som at
noen stapper papp ned i halsen din», kommer det fra en
misfornøyd journalist som
skjærer grimaser. Faktisk er
den ifølge de fleste i juryen
9,0%
det verste ved juleøl – ganget med tusen.

E

«Smaker som alt annet fra Bergen, jævlig dritt! Hehe, neida, den er faktisk
god», roper en ivrig nyhetsredaktør.
Få er derimot enige: Hansa sitt
julebrygg er både slapt og har en
noe brent ettersmak. Etiketten
er derimot veldig fin! Her er
det stjerner som glinser i lyset!
Likevel får Hansa minus for å
ha skrevet «God Jul» med stor 6,5%
«J». Noe slikt får panelet til å
rase.

D

Og jeg som trodde utekinosesongen var over i oktober. Mais non! Kringsjå
studentby har tydeligvis de mest hardføre
beboerne på denne siden av landet, og
smeller opp Love Actually denne
første adventssøndagen. Akkompagneres av gløgg
og pepperkaker.
Husk ull!
Kringsjå
studentby, 18:00
– gratis

Gi oss beskjed om arrangementer på epost:
universitas@universitas.no
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Leverandør: Aass
Aas juleøl vellagret
Bryggerimesterens juleøl
Denne er både veldig mørk og veldig god. Bitter og kompleks! Noen mener denne har den
perfekte balansen, andre påstår
at dette er en etterstreber og
virker som den er laget i hastverk. En real skippertaksøl,
med andre ord. Velger du
denne, bommer du ikke
– men du treffer ikke helt
4,7%
heller. Likevel vil de fleste
ha mer.

B

Aas juleøl
«Nå koser vi Aass», sier en i panelet
kjekt, men får (lite) kred for
ordspillet. Uansett er de fleste
enige om at dette en lettdrikkelig og deilig juleøl. Én hevder smaken har et preg av
rotgrønnsaker, interessant
nok. Uansett: Det er varer,
4,7%
og det blir levert. Men det
skulle vært mer fart i den!

C

Denne vellagrede ølen er litt for søt,og
kan rett og slett minne om hostesaft.
Alkoholsmaken kjennes godt både på
smak og lukt. «Som eksamensangst i en slurk», kommer
det mørkt fra en stresset sjel.
«Denne egner seg som siste
ølen du drikker før du drar
hjem etter fylla», kommer det
kjapt fra en annen, og flere
nikker seg enig den kommen- 9,0%
taren.

D

Leverandør: Sagene

Aas alkoholfritt
Aass har laget en alkoholfri øl som
er som alle andre alkoholfrie
ølsorter: man blir kvalm av
tanken, men den smaker greit.
Selv om den er veldig søt,
skiller den seg ikke ut. Den
har samme metalliske bismak,
og legger seg på linje med de
0,0%
andre alkoholfrie sortene – på
bunnen av karakterskalaen.

E

Sagene tannjul

Sagene rød jul

En ivrig ølsmaker er tydelig i sin reaksjon:
«dette er en nydelig blanding av makroner,
knuste pepperkaker og espresso». Det er en
øl man kan ta med på lesesalen i stedet for
kaffe! «La SiO få skjenkebevilgning»,
roper andre. En solid opptur og en
smakfull opplevelse. Imidlertid blir
den litt for tykk og sterk – til tross
for at den høye prosenten egentlig blir sett på som en positiv ting.
Konklusjonen er at denne er en
bra øl å gi din  år gamle bror hvis 8,0%
han skal drikke øl for første gang..

Hurra – flott at Oslo har en juleøl å være stolt av! Det
eneste som kan trekke Sagene sitt mesterverk ned er at den er litt for søt. Panelet er
enige om at dette er en kul øl. Man føler
seg rett og slett hipp og kul når man drikker den. «Frydenlund og Ringnes
har ingenting å stille opp med»,
roper en Sagene-fan. «Denne
bør du definitivt velge om du
skal imponere HF-gutten, eller
om du skal snakke om avkoloniseringsdebatten», smeller det 4,7%
fra en annen.

B

A

Leverandør: Nordlandsbryggeriet
Nordlands juleøl
Igjen: en øl som splittet redaksjonen. Noen mener
den er kjempegod, forsåvidt pregløs – men
på en god måte. Samtidig synes andre den
er litt kjedelig: den bygger forventninger,
men følger ikke opp. «Det er litt
som å få en boxer i julegave: litt
kjedelig, men så har den fine
farger», ifølge en journalist.
Andre mener de kan drikke en
sixpack av dette. «Dette er jul
på Ex on the beach!» roper en
4,5%
realityfan til slutt, og dét blir
konklusjonen.

B

Leverandør: Amundsen Bryggeri
Amundsen Christmas Coffee
Stout

Amundsen Salted Caramel
Karamell er deilig, men det
funker ikke i kombinasjon
med øl, synes panelet.
Dessuten var dette veldig
mektige greier. Det føles ut
som om du har fått i deg en 10,5%
hel julemiddag, og det etter
bare én smaksprøve…

D

Øl fra diverse bryggerier

C
4,7%

Tuborg juleøl
Munkholm alkoholfritt

Santa Clausthaler
Forbausende god til å være
uten alkohol! «Kroppen tåler
egentlig ikke alkoholfri øl,
men denne er god likevel», og
«noen kunne skjenket meg
dette», blir det ropt etter kun
en slurk. Noen kan til og med
bli full på denne!

Dette er det nærmeste vi
kommer en øl fra Espresso
House. Kaffesmaken
kjenner man litt for godt –
men akk, det er ingen god
kaffesmak. Den har rett
og slett stått litt for lenge i
kaffetrakteren.

B
0,0%

«Æsj, nei, ikke godt», klager redaksjonen. Øl uten alkohol må levere
på smaken, men det gjorde ikke
denne. Reaksjonene er både at
den lukter helt forferdelig og
smaker som hammer og jern
– egentlig litt som en vond
sølepytt. En knusende dom.
0,0%

E

Her engasjerer designet på boksen
mer enn det som er inni. Kommentarene hagler: «styggeste boksen»,
«fargen lyver», «ser ut som
julegavepapir», «den var jo
veldig kul», «dette er Tuborg
i juleølklær». Boksen er
hvertfall ikke redd for å vise
hvem den er! Dessverre
var ikke smaken spesielt
4,5%
imponerende. Det blir fort
en smak av skuffelse.

C

Lussekatt-trippel – Bryggerhuet
Juleøl
Fredrikstad juleøl
Dette var helt middelmådig.
Den setter ingen spor! «Man
vil ikke huske denne ølen
dagen derpå», bemerker en
journalist, og det er i grunnen
en god oppsummering av panelets reaksjoner. Karakteren
sier sitt: en helt grei juleøl.

C
4,5%

Dette er en streit, mørk øl
som er litt bitter. Minner om
Guinness og smaker som en
blanding av fiken, daddel,
kakaobønner og sjokolade,
ifølge panelet. Eller som en
annen utbryter: «det er som
å varme opp en kald kaffe».
Ikke så godt, med andre ord.

Jacobsen Golden Naked
Christmas Ale

D
8,6%

Denne ølen innfrir (nesten)
alle forventninger. Den er
digg, og føles rett og slett
som silke på tungen. Litt
store flasker til å dra på fylla
med, men dette kan man
definitivt bli beruset på!

B
7,5%
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Ægir Gymre pinnekjøtt
Kategorien «pinnekjøttøl» skapte
forventninger til en annerledes juleøl.
Men det panelet ble enige om var at
Ægir har laget en fin etikett. Ølen
i seg selv var dessverre litt tamt.
Likevel er smaken god, og ifølge
en i panelet minner det om «jul på 4,7%
ecstasy», som er et solid kompliment.

C

Poppels Christmas Porter
Poppels leverer solid. Denne har en
aroma av kaffe, og er perfekt bitter.
Dette er smaken av å bli eldre,
ifølge et grånende redaksjonsmedlem. Ikke den mest interessante
5,5%
ølen, men den kan fint drikkes for
det!

B

Borg juleøl
Borg leverer en juleøl som er ganske kjedelig. Den er både dempet
og smakløs. «Litt som alle andre
juleøl», sier én og trekker på skuldrene. Det er liksom ikke mer å si.

D
6,5%

Frydenlund juleøl
Qvart Rudolfs røde
Denne ølen er god og fruktig, men
har en litt besk smak – noe som
er et minus. «Jeg er ikke fan av
denne», melder en skuffet journalist, og det ser heller ikke ut til 6,0%
at noen andre i panelet vil starte
supporterklubb for Rudolfs Røde.

C

Denne ølen gir julestemning! Frisk og syrlig
som julen skal være. Den har en deilig
smak av honning, og får kun et lite
minus for å være litt bitter. Panelet er enige om at stemningen i
rommet hevet seg etter at denne
kom i glasset. «Jeg får lyst til å
gå rundt juletreet bare av å se på
4,5%
den!» kommer det fra en journalist, tydelig overrasket.

A

C. B. juleøl
«Jul i Kjuttaviga!» kommer det fra
en godt brisen sørlending. Her ble
det stemning: ølen fikk rett og slett
panelet til å sette i gang allsang
med «Kongen på havet» av Kaptein
Sabeltann. Denne burde vært på
tapp! Den er akkurat like god som
4,7%
dyreparken i Kristiansand om
sommeren! Vi vil ha mer fra C. B!

B

Borg juleøl
«Om du sitter alene på julaften i et tomt hus
og med et tomt hjerte – så er ikke denne
noe for deg», sukker en utenriksredaktør
med et mulig flashback i tankene.
Panelet slenger ut adjektiv som
«smakløs», «deilig» og «billig bacon».
Dette tyder på uenigheter. Vi må
uansett gi Borg skryt for å ha laget
noe som likner en rødfarge på selve
ølen. Det gir alltid julestemning og 4,7%
er et klart pluss!

VITT
E
K
A

C

Strand 1943 juleaquavit 2018
Kveldens første akevitt er veldig
sterk, og det føles litt som om
tunga tar fyr. «Antibac
med lakrissmak», foreslår
en moroklump. Flaskens
utseende er heller ikke så
populært. Likevel kan de
fleste enes om at smaken
er rund og fin. Enkelte
40%
setter stor pris på denne
friske akevitten!

C

JULUES
BR

Juleakvavit 2018 Aalborg
Denne ga flertallet i panelet en veldig
stikkende følelse. Den er spiss
og syrlig. Spritsmaken er altfor
sterk – selv om ettersmaken
er god og aromatisk. Faktisk
er dette såpass sterke saker
at en anonym sørlending må
kaste inn håndkleet for en liten 47%
stund (men hen gjør comeback
til neste akevitt).

E

Gilde juleaquavit 2018
«Dette er juleakevitten bestefaren
din kjøper når du kommer
på julemiddag», hevder en
akevittkjenner. Den er litt
kjedelig – men krydret på en
god måte. Noen er såpass
positive at de stempler den
som god, men panelet er
40%
enige om at det ikke er en
vinner.

Lerum julebrus

C

Flertallet mente denne julebrusen
rett og slett var skuffende. «Ikke
et barneselskap verdig for
å si det sånn», smeller
det beskt. Konklusjonen:
man burde allerede ha
diabetes hvis man skal
drikke denne julebrusen.
Hvis ikke står man i fare
for å få det.

Gammel Opland 1872

B

«Gammel Opland er nydelig», sier
én i panelet fornøyd, og mange sier 41,5%
seg raskt enige. Den er både god og
bløt. Best i test!

F

Sagene julebrus

Lerum julebrus light
Samme leverandør, men noen hakk opp
i karakter. En journalist poengterer at
rødfargen er et stort pluss, ettersom
den gir julestemning. Den er god,
og den smaker jul! Imidlertid
hevder mange at dette kun er en
utkledd eventyrbrus. «Slutt å
kle opp eventyrbrusen!», roper
noen misfornøyde sjeler. Lerum
burde holde seg til saft, ser ut
til å bli konklusjonen blant de
fleste.

D

Aas julebrus
Dette skal en julebrus smake! Nesten samtlige i panelet er enige om
at dette er en ekte julebrus. Enige
er de også om at x-faktoren er til
stede. I tillegg er væsken rød! Fin
etikett på flaska er det også! Hurra!

A

Sagene har ikke fått til noe julemirakel med denne
julebrusen. «Den burde smake noe man ikke smaker
resten av året. Det gjør den ikke», sier en
misfornøyd journalist. «Det er provoserende
at de gir ut Villa-brus med julebrus-etikett»,
kommer det fra en annen, som følger opp
med nok et syrlig stikk: «Det er som å gå på
julekonsert med Kurt Nilsen, uten at han
spiller noen julesanger». På etiketten
er det også avbildet et skjelett med
nissekostyme. Både halloween og
jul på én gang? Sagene prøver nok
å slå to fluer i en smekk her, men
det går ikke! På den andre siden
ser vi derimot for oss at dette er
glimrende blandevann!?

C

Ad notam

Universitas oppsummerer uka

Vi spør

av Sunfarm Joe

Er det dette
SiO-penga
mine går til?

SiO, I’m tired of using technology
I ukas Universitas kan du
lese om en student som
fikk to kredittkort stjålet
fra postkassen sin på Bjølsen studentby. Likevel fikk
hun beskjed om at sikkerheten hennes var «tilfredsstillende ivaretatt».
Nå kan Ad notam-redaksjonen avsløre enda et
grovt sikkerhetsbrudd ved
SiOs studentboliger. Da
sosionomstudent Christer
Petterson ved OsloMet
(sic) spiste middag på terrassen sin en kveld i oktober, falt en ambolt ned fra
himmelen og traff ham i
hodet. Petterson fikk hjernerystelse, og brakk sju

ribbein.
I en e-post til Ad notam
nekter imidlertid SiO for
at sikkerhetsrutinene deres har sviktet.
– Ambolter som faller
fra himmelen er et problem vi tidvis opplever,
og det har dessverre vært
flere tilfeller av dette på
Bjølsen. Det er grunnen
til at vi sendte ut informasjon til alle beboere om at
de helst bør være virvelløse dyr, som svamper,
maneter eller muslinger.
Disse retningslinjene har
Petterson åpenbart ikke
etterfulgt.

Ukas studentvin
SPRUDLENDE SPORTSGREP:
Det er fremdeles en god stund til
nyttårsaften, men som det er med
festen denne magiske kvelden
som det er med drikken – den
må planlegges. Men denne
lysekrona av en prosecco
trår du i hvert fall ikke
Mathias Gravdehaug,
feil hva designet gjelder.
vinanmelder i Universitas
Flasken gløder som en
kitschy lysekrone fra de
glade tjueårene, og den ruglete overflaten gir
et antisklisikkert grep også etter at klokka har
slått tolv. Smaken er slik jeg håper din kveld
vil bli, nemlig fruity, floral og søt, men også
frekt syrlig. Den kan nytes av lave glass, høye
glass, krystallglass, plastglass, og kanskje
viktigst av alt – rett fra flaska. Godt nytt!
Vinvurderingen skjer i samråd med redaksjonen i Universitas.

Freixenet Prosecco extra dry
Pris: 151 kroner
Land: Italia
Alkohol: 11%

I forrige ukes Universitas kunne du lese om studenter ved Fagskolen Kristiania,
som ikke fikk benytte seg SiOs fastlegetilbud, til tross for at de hadde betalt semesteravgiften. Student Fridtjof Knappestad ringte SiO for å få slutt på uretten.
[Ring, ring]
– Hei. Snakker jeg med Nina Langeland, kommunikasjonsdirektør i SiO?
– Ja!
– Hei, dette er Fridtjof Knappestad.
Jeg studerer sosialantropologi ved UiO
og lurer på noen ting. Har du et par minutter?
– Ja, altså hva gjelder dette? Lurer du som privatperson?
– Det gjør jeg. I forrige ukes Universitas leste jeg om en jente hadde betalt
semesteravgiften, men likevel ikke fikk
tilgang til SiOs helsetjenester.
– Det stemmer. Eller, hun hadde
fått feil beskjed av skolen.
– Jeg har betalt semesteravgiften, og
jeg har også opplevd å ikke få tilgang til
fastlege. Jeg har heller ikke fått bruke
Athletica.
– Oi! Hva er det du har opplevd
med Athletica da?
– Jeg fikk ikke opprette medlemskap,
selv om jeg hadde betalt semesteravgiften.
– Jøss.

– Dette er ikke første gangen jeg har
opplevd å ikke få tilgang på ting. I helga
skulle jeg for eksempel på byen med
noen venner. Da vi kom frem til døra
på Nox fortalte jeg vakta at jeg hadde
betalt semesteravgiften, men han sa at
jeg likevel måtte betale inngang.
–.... Okei? Eeeehm.
– Jeg kan ta et annet eksempel: tidligere i høst var jeg på Oslo Camping
og spilte minigolf. Jeg traff tre hole-inones på rad og hadde betalt semesteravgiften. Jeg fikk fortsatt ikke noe rabatt på leie av kølle, selv om jeg pissa på
vennene mine.
– Okeeeei? Eh, ja.. Er dette baksiden?
– Bakside av MEDALJEN kanskje. Her
om dagen matchet jeg med en dame på
Tinder. Jeg hadde betalt semesteravgiften og vi hadde en god tone. Men da jeg
spurte om vi skulle ta en øl, så sa hun
nei.
– Ha-ha.. ja. Hun sa nei fordi du
ikke hadde betalt semesteravgiften?
Eller? Sa hun nei selv om du hadde
betalt semesteravgiften?

SVAR/DOM

QUIZJYPLINGENE
2. Hvem har skrevet Sangen om den
røde rubin?
3. Hva kaller DNs restaurantanmeldere
seg?
4. Hva er det arabiske navnet på delen av Den iberiske halvøy som var
under muslimsk styre i perioden
711–1492?
5. Den nasjonalistiske Francisco Franco styrte Spania frem til sin død i
hvilket tiår?
6. Hvem stakk av med den gjeve P3prisen under årets P3-Gull?
7. Hvilket land har flest offisielle språk
i verden?

8. Hva var kunstner og oppfinner Samuel Finley Breese Morse mest kjent
for?

15. Hvilke tre land er de eneste i verden i å være helt omkranset av ett
eneste land?

9. Hva er en sjarlatan?

16.

10. Hva sier fremmed ord med forstavelsen «hemato-» eller «hemo-»
som oftest noe om?

Hvilken amerikansk president
skal Twin Peaks-stjernen Kyle
MacLachlan spille i NRK-serien
«Atlantic Crossing»?

11. Hvem er Det hvite hus’ nåværende
pressesekretær?

17. Hvor mange år er det i mellom Magnus Carlsen og Fabiano Caruana?

12. Nevn fem av syv slag småkaker
som det ifølge norsk tradisjon har
vært forventet at man skal bake til
jul?

18. Hvem er ansvarlig redaktør for
nettavisen Resett?

13. Hva er drapsvåpenet i maleriet
«Mordet på Andreas Baader» av
Odd Nerdrum?
14. Hva slags måleenhet brukes for å
måle styrken i chilipepper?

19. Hvilke fire norske partier nekter
offentligheten innsyn i sine regnskapsdetaljer for bruk av offentlige
midler?
20. Hva var Kassandra sin egenskap
og forbannelse i gresk mytologi?

0-4. Trump: Ikke akkurat et
shining moment, dette her.
Jaja, herfra kan det bare gå
oppover, si.
5-9. Student: Verre ting har
skjedd, men en god del bedre
ting også.
10-14. Førsteamanuensis: Se
der ja! Ikkje duuumt.
15-20. Professor :-) *stolt men
ydmyk*
av Pernille Solheim og Hans
Magnus Meland, journalister i
Universitas

1. 14 2. Agnar Mykle (1915–1994) 3. Salt & Pepper 4. Al-Andalus 5. 70-tallet (1975) 6. Ina Wroldsen
7. Zimbabwe, med 16 offisielle språk 8. Han oppfant, sammen med Alfred Vail, morsealfabetet
9. En humbugmaker, bedrager eller lurendreier som gir inntrykk av å kunne noe hen egentlig
ikke forstår seg på 10. Blod 11. Sarah Huckabee Sanders 12. Berlinerkranser, Fattigmann, Goro,
Krumkaker, Sandkaker, Sirupssnipper og Smultringer 13. En pistol 14. Scoville units
15. Lesotho (grenser til Sør-Afrika), Vatikanstaten og San Marino (grenser til Italia) 16. Franklin D.
Roosevelt 17. 2 år. Carlsen er født 30. november 1990 og Caruana 30 juli 1992 18. Helge Lurås 19.
Høyre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet 20. Hun kunne se inn i fremtiden, men
ble forbannet, slik at ingen trodde på profetiene hennes

1. Hvor mange verselinjer har en sonett?

– Uansett. I går var jeg på Maaemo
og spiste en nydelig Duck a L’orange.
Da regningen kom sa jeg at jeg hadde
betalt semesteravgiften, men likevel
tvang de meg til å punge ut flere tusen
kroner for måltidet.
– He-he. Til tross for at du hadde
betalt semesteravgiften?
– Til tross for at jeg hadde betalt semeteravgiften! Det har seg jo sånn at overskuddet til SiO skal tilfalle studentene,
ikke sant? Forrige uke fikk jeg nemlig
en bot på trikken. Skal jeg bare komme
innom kontoret ditt med den eller?
– Ha-ha. Du er veldig velkommen
til å betale semesteravgiften, men vi
betaler ikke bøter.
– Dere betaler ikke bøter? Nei, okei.
Kan du høre med Lisbeth Dyrberg om
hun kan ta det da? Hun tjener jo masse
penger.
– Det tror jeg ikke hun har mulighet til.
– Vil dere vurdere deres stilling som
studenthelsetjenestenes Veireno AS?
– Hehe, nei men jeg skal være mer
forsiktig med når jeg tar telefonen.

Rebus

HINT: Null logikk. Send løsning desken@universitas.no
FORRIGE LØSNING: «Søk Orderud gård» Den saken løste JULENISSEN, RawaSpare, Anilin, tinderOda, the Mountain, J-block og KK, Ester Olsen, los omelettos og Dan Børge brekker seg.

av BankID på baksiden

