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TEATERELITEN

Hanne Tømta,
sjef ved Nationaltheatret

Teatersjefene speider kun etter
KHiO-skuespillere. Resten er ikke
engang med i konkurransen.
Nyhet s. 8 og 9

START FESTIVALSOMMEREN PÅ

ÉN FILMFESTIVAL

MANGE FØLELSER

04.

10. JUNI

Studentrabatt festivalpass: 470, - (ordinærpris 770,-) Festivalpass, klippekort og bill til utvalgte visninger i salg fra 24. mai.
Studentpass kjøpes på Saga og Klingenberg, gyldig studiebevis må forevises.
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MENINGER
Det trengs et nådeløst
oppgjør på Ås

D

Satan er
en podcast
opp? Du hører på det i morgen, da kan du til og
med sitte i slåbroken hjemme.

Kommentar
tekst: Stine G. Bergo

Forskning viser at selvbeherskelse er som en

et foregår en trepikk-krig på Norges miljø– og

biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås. Etter årevis med kjønnsdelte studentforeninger og
tradisjonelle kjønnsverdier, gikk ukjente aksjonister løs
med motorsag på en gigantisk penis hugd ut i tre.
Penisen var selve symbolet på den over hundre år
gamle studentforeningen «Hankattene» og sto i full
reisning utenfor deres tilholdssted. Motorsag-aksjonen
førte til en voldsom debatt om foreningslivet på Ås, der
Hankattene har blitt anklaget for å være både objektiviserende og kvinnefiendtlige.
Den siste vendingen i saken er at det natt til 17.
mai ble spikket frem en ny penis i tre på universitetet.
Hankattene hevder at de selv ikke står bak, men nå vil
rektor ved NMBU, Mari Sundli Tveit, og studenttinget
vurdere å trekke pengestøtten til studentforeningen, og
det med god grunn.
Det virker nemlig som om tiden har stått stille på Ås.
Universitas’ utsendte reporter beskrev det godt i fjor:
«På Ås auksjoneres kvinner bort uten bukser og menn
spikker gigantiske peniser i trærne. Kun en halvtimes
togtur unna Oslo, men hele seksti år tilbake i tid».
I mange år har NMBU vært kjent for et svært godt
studiemiljø, og toppet statistikken over universitetene
og høyskolene med de mest fornøyde studentene. Men
det er åpenbart at noen av tradisjonene har utviklet seg
til en ukultur som bør rives opp med roten.
Det er vanskelig å kvitte seg med tradisjoner, men
nedskjæringen av trepenisen var et perfekt øyeblikk for
Hankattene å fornye seg. Måten de har håndtert det på
i ettertid, og med uthuggingen av den nye trepenisen,
viser bare hvor inngrodd det hele har blitt.
Det er fortsatt ikke for sent. Hvis studentforeningene
på Ås nekter å ta et nådeløst oppgjør med tradisjoner
som åpenbart ikke har tålt tidens tann, bør Studenttinget og rektor Sundli Tveit gjøre alvor av truslene om å
snøre igjen pengesekken.

M

ai, en ambivalens av en måned. I den

nummende varmen skal du kjempe
mot det som frister mest: å sykle til
stranda. I stedet må du klatre opp
trappene på Sophus Bugge, skvise deg inn på en
ledig plass og lese. Du må lese. Det er eksamen
om noen dager og det er fortsatt
at par beist av noen bøker du
skulle ha vært gjennom for lenge
siden. «Hva har jeg gjort til nå?»
spør du kanskje deg selv, og blar
i kalenderboka i håp om at alle
rundt deg har misforstått, og det
er faktisk fortsatt en (litt uvanlig) januardag.

«

Ja, hva har du egentlig gjort

strikk, og hvis du er rundt fristelse lenge nok
vil du til sist falle for den. Slik podcast-tilbudet
er nå, «Gikk du glipp av en forelesning? Her vil
du finne podcasten» lysende som en stjerne på
Canvas, nærmest roper den at du skal gripe muligheten. Jeg mener ikke at utdanningsinstitusjonene skal slutte å ta opp forelesninger. Podcast
er et fantastisk verktøy dersom du faktisk ikke
har mulighet til å komme på
forelesning. Men det må fjernes,
slik en godteriskål fjernes fra et
fedmetruet barn, og gjemmes
et sted bare voksne har adgang.
Regelen burde være at studenter
aktivt må be om å få tilgang til
en podcast. Det er lite innbydende å måtte spørre hver gang
(kinnene mine blusser når jeg
tenker på hvor mange ganger jeg
har påmint administrator om å
legge ut ukas forelesninger).

Podcastene
må fjernes, slik
en godteriskål
fjernes fra et fedmetruet barn, og
gjemmes et sted
bare voksne har
adgang

dette semesteret? Hvis du er som
meg har du hørt forelesninger
på podcast – elleve av atten for
å være presis. Du har kløpet deg
selv i kinnene mens foreleserens hese NRK-korrespondentstemme har holdt en monolog i
to timer, og forsøkt å holde fingrene fra å scrolle
gjennom Instagram-profilen til datens eks.
Akk, dette podcast-tilbudet. Vår beste venn og

vår bitre fiende. Som alt guilty: fristende der og
da, men leder uopphørlig til anger. Hva gjør vel
å sove litt lenger eller møte en venn i stedet for
å sitte to timer i en kald forelesningssal, når det
som sies på Georg Morgenstiernes uansett tas

»

at foreleser en dag står foran
tomme benkerader. Heldigvis
har man HF-gutten, som stiller
så lenge han ikke sitter oppslukt i Nietzches
«Ecce homo», i tillegg til de flinke pikene som
notorisk noterer alt som kommer over forelesers
lepper i sine fargekodede bøker. Men det er lite
motiverende at stadig flere faller av utover semesteret, for dem som kommer og for foreleser.
At sistnevnte ikke stresser med å børste støvet
av powerpointen hen lagde da det var nytt, og for
lengst har glemt å forsøke å by opp til diskusjon

Arkivaren

Historiske skråblikk av
Nora Geard Nygaard

Disko-flopp

ɚ

God sommer!

U

niversitas gir slappe studentpolitikere, tafatte

rektorer og udugelige professorer et lite pust i
bakken de neste månedene. Men frykt ikke: 15.
august er vi tilbake.

Universitas er en avis for og av
studenter. Universitas er et nyhetsog debattorgan for lærestedene
tilknyttet Studentsamskipnaden i
Oslo og Akershus (SiO). Universitas
skal drive kritisk og uavhengig
journalistikk, og være partipolitisk
nøytral. Universitas arbeider etter
Vær Varsom-plakatens regler
for god presseskikk. Den som
mener seg rammet av urettmessig
omtale oppfordres til å kontakte
redaksjonen.

Daglig leder:
Simen Eriksen
simen.eriksen@universitas.no
22 85 33 36
Annonseansvarlig:
geir.dorp@universitas.no
Besøksadr.:
Postadr.:
Epost:
Web:

Geir Dorp
22 85 32 69

Moltke Moes vei 33

Boks 89 Blindern, 0314 Oslo
universitas@universitas.no
www.universitas.no

Det er lite som står i veien for

«En gruppe mennesker bevæpnet med
bærbare musikkspillere kaprer Monolitten».
Slik lyder en sak i Universitas fra 2006. Silent
disco, konseptet «der en folkemasse samles
på et offentlig sted og danser, hver til sin egen
musikk ved hjelp av Ipod eller annet bærbart
musikkutstyr», har vært arrangert i London,
New York og Berlin. Endelig var det Oslos tur til
å ta del i dette ultrahippe, kulturelle fenomenet.
Problemet var bare at (nesten) ingen dukket
opp. Til tross for annonseringer oversteg aldri
antallet dansende 30, og de mange tilskuerne
og pressefolk var dem overlegne. «Det at det
nesten var mer media enn dansende er litt kjedelig», betror en av de hemmelige arrangørene.
Universitas nr. 22, 13. september 2006

Attentatforsøk?

ɚ

«Universitaskontoret var onsdag 22. august
utsatt for en brutal hendelse. En bil som sto
parkert utenfor braste plutselig gjennom
den store glassruta og forvandlet denne på
et øyeblikk til tusen. Vår redaktør som satt
lenger inne i lokalet hoppet høyt i stolen.
Var det terrorister som gikk til angrep?
Hadde vi skrevet noe som en eller annen
hadde fått i vrangstrupen? Riktignok var
det et par måneder siden siste nummer,
men denne ettermiddagen skulle høstens
første redaksjonsmøte avholdes. Offisielt
skyldtes visstnok katastrofen kortslutning
i bilen, men dersom årsaken skulle være
en annen vil vi si: Attentatet lyktes ikke.»
Universitas nr. 9/10, 7. september 1979
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ILLUSTRASJON: ØIVIND HOVLAND

om pensum, burde være lite overraskende. Dersom vi
hadde vært aktive deltakere av forelesningen, ville det
blitt mer givende å komme i dem.
Denne uka skriver Universitas om ensomhet blant stu-

denter, da en fersk undersøkelse viser at hele  prosent
sier at de ønsker seg flere venner på studiet, og mange
er ensomme. For nye studenter, særlig for dem som er
nye i Oslo, blir fort det mest komfortable å bli i hybelen
på Bjølsen i stedet for å dra til Blindern. Og har du gjort
det én gang, er terskelen lavere for å gjøre det igjen (tro
meg), samtidig som forelesningssalens virker høyere. Ensomhetsstatisitikken senkes neppe av at studenter ikke

Øyeblikket

behøver å komme til studiestedene sine i det hele tatt.

Dersom å lytte til forelesninger på podcast hadde blitt

Det samme gjelder tallene over studenter som dropper

en tungvint løsning ville studenter blitt dyttet mot å få
en tilhørighet ved studiestedet så vel som å bygge et kontinuerlig, og hyggeligere, forhold til faget de studerer.

ut. Seminarlederen vår blir stressa på slutten av hvert
semester, og minner oss på at vi ikke må slutte nå. Hun
har tallene mot seg. Faktisk dropper én av fire ut av
høyere utdanning i Norge, viser tall fra Norsk senter for
forskningsutdanning fra . Hvem har ikke tenkt på
å slutte når du forsøker å se sommeren, men et tonn av
bøker og tre eksamener stirrer tilbake på deg? Hvis du
hadde dratt på lesesalen hele semesteret hadde ikke mai
blitt så skummel.

Sjokoladen forsvinner, barnet hyler, men senere vil det

takke foreldrene. Slik vi vil takke Svein Stølen og co. om
de gjemmer vekk podcast-opptakene av forelesningene.
Hjelp oss som manisk forsøker å få noenlunde oversikt
over fire måneders pensum nå i maiheten. Forelesningssalene bør være våre, og kunnskapen og æren i evighet.
Amen.

av Eskil Wie

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: Solveig
Bua Løken, Aleksander
Naug, Anna Torst
Saatvedt, Kari Eiring

Universitas støttes av Velferdstinget,
som står uten redaksjonelt ansvar.

Kreftsyk hjelpeklem: Kreftsyke Heidi Nilima Monsen ba om hjelp til hagearbeidet på sin egen blogg. Da stilte streikende NRK-journalister opp. NRK har i dag vært
i streik i åtte dager, like lenge som de var i streik i 2006.
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Ut mot mannsdominerte debatter
KJØNNSBALANSE:

NYHET

– Igjen har
jeg blitt invitert til å komme på en
forskningspolitisk debatt med bare
menn... Og det er ikke første gang.
Slik starter et flammende Facebook-innlegg Ingvild Reymert
publiserte onsdag ettermiddag. I
innlegget tar NIFU-forskeren og SV-

politikeren et oppgjør med debatter
som i stor grad har menn som bidragsytere.
Det som fikk begeret til å renne
over var en boklansering om Universitetet i Oslos historie. Totalt skal
seks personer bidra til lanseringen i
juni, alle er menn. Til Universitas sier

Reymert at hun vil boikotte slike arrangementer i fremtiden.
Kim Helsvig er sammen med Jan
Eivind Myhre redaktør for boka. Han
er enig i deler av kritikken, men forteller at ingen av de kvinnelige bidragyterne til boken hadde mulighet til å
delta. Les mer på Universitas.no

Fanny (20) ble ens
Én av to studenter oppgir at de skulle ønske de hadde flere
venner på studiet sitt. Fanny Eldre Hansen er en av dem.
Ensomhet
tekst Abdirahman Hassan
foto Tobias Willumstad Myrland

– Samfunnet sier at vi skal være sosiale vesener og ha mye
som skjer rundt oss, men når det ikke skjer så blir man
sårbar og tenker at det er noe galt med en selv, sier Fanny
Eldre Hansen ().
Hun er en av mange studenter som har kjent ensomhet på kroppen. Høsten  flyttet hun fra Tønsberg
for å studere pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun
anser seg selv som en livlig og sosial person, som alltid
har vært glad i å bli kjent med nye mennesker og som
tilbringer mesteparten av tiden sin sammen med venner.
I et leserinnlegg i Aftenposten Si ;D skrev hun at hun aldri
hadde opplevd å være ensom før hun begynt å studere på
Blindern. Hansen kunne ønske at hun hadde flere venner
på studiet.
Hun er langt fra alene om dette. I en fersk undersøkelse utført av Sentio på vegne av Universitas og Norsk
studentorganisasjon (NSO) svarer hele  prosent at de
kunne ønske hadde flere venner på studiet. På spørsmålet
om hvor mange personer du anser som venner på studiet
svarer  prosent at de har ingen venner, mens tilsvarende
 prosent svarer at de kun har en venn. Én av fem studenter er ofte ensom, viser tall fra .
Påtvunget sosialisering
Hansen har lenge savnet det hun kaller for et varmt og
imøtekommende studiemiljø på Blindern.
– I forelesninger og seminarer blir det ofte korte samtaler med folk, og man kommer på en måte ikke noe videre.
Det blir ikke vennskap ut av det fordi folk har mange venner fra før av, forteller hun.
-åringen forklarer at det sosiale miljøet på Blindern
ofte kan beskrives som «påtvunget sosialisering» eller
«skolebasert» i den forstand at man gjerne snakker med
andre i seminarer og forelesninger, men at man sjeldent
fortsetter samtalen utenfor undervisningssituasjoner.
– Det er veldig lite åpenhet for å si: «Skal vi ta kollokvie
eller gjøre noe sammen». Det skjer bare noe når det er i regi
av forelesere eller seminarledere. Det blir mer sånn at man
bare vil bli fortest mulig ferdig, sier hun.
Drastisk overgang
Hansen forteller at det første året på universitetet trolig
var det vanskeligste. Hun var veldig opptatt av å delta aktivt i fadderuka, da hun hadde blitt fortalt at det var en
glimrende sjanse for å skape et stort nettverk.
– Jeg hadde ikke en god fadderuke, og jeg følte at jeg
plutselig sto helt alene. Det var ikke naturlig for meg bare
å hoppe inn med dem som hadde vært en uke sammen,

siden de hadde blitt veldig knyttet til hverandre, sier hun.
Pedagogikk-studenten syns det er dårlig at fadderuka
skal være startpunktet for alt det sosiale som foregår på
campus. Selv opplevde hun å havne i en faddergruppe som
var lite deltakende.
– Det er ikke sånn at alle kan delta hundre prosent i fadderuka. Det kan ha forskjellige årsaker. Det behøver ikke
nødvendigvis bare å være det sosiale, men også at man har
andre planer, sier Hansen.
Vanskelig livsfase
Psykologspesialist og leder av SiO Helse Sentrum, Anne
Karin Mullaly, bekrefter at de mottar henvendelser fra studenter som opplever ensomhet og andre psykiske plager i
studiehverdagen. Mullaly forklarer at det kan være mange
årsaker til at studenter oppgir at de er ensomme og ønsker
seg flere venner på studiet.
– Studenttilværelsen er gjerne preget av stor sosial aktivitet. En er omgitt av mange i forholdsvis lik aldersgruppe,
og kan være utsatt for sammenligninger og prestasjonspress, mener hun.
Studietiden er ofte en periode i livet hvor forventningene endres og man står med et mye større ansvar enn tidligere, tror Mullaly.
– Noen har kanskje flyttet langt hjemmefra og savner
tryggheten avå bo hjemme. Det å venne seg til å klare seg
på egenhånd kan ta tid, sier hun.
Felles ansvar
Nestleder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Anne Helene Bakke, mener det er viktig at studieinstitusjonene skaper arenaer for møter mellom studenter og forelesere, for
å sikre bedre oppfølging som studenter så sårt savner. Det
bør også sikres flere midler til studentforeninger og andre
lavterskeltilbud.
– Samskipnadene må sikre at det finnes støtteapparat,
som psykologer, tilgjengelig, og at studentene ikke dropper
ut og flytter hjem før de får time, mener hun.
Bakke tror også at det er viktig at alle studenter sørger
for at alle føler seg like mye inkludert i studiemiljøet.
– Vi har et felles ansvar for hverandre. Alle studenter
bør vise ansvar og omsorg for sine medstudenter. Still
spørsmål når sidemannen ikke dukker opp og send heller
den meldingen, sier hun.
Støtte
Etter at Fanny Eldre Hansen sto frem og fortalte om sin
personlige erfaring med ensomhet har hun opplevd å
få mye støtte og gode tilbakemeldinger fra både nære og
fremmede. Hun har også mottatt meldinger fra studenter
som kan kjenne seg igjen i det hun beskriver.
– Det er mange som har sendt meg meldinger og skrevet
at de kunne skrevet akkurat det samme selv, men at de ikke
har turt å gjøre det eller snakke åpent om det, sier Hansen.

«

Det er lite åpenhet
gjøre noe sammen

»
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Venstrealliansen er valgets vinnere
Grønn Liste: 16, 6 prosent – fire mandater
A-lista: 14,4 prosent – fire mandater
Realistlista: 13, 4 prosent – fire mandater
Liberal liste: 10 prosent – tre mandater
Gjestelista: 6,5 prosent – to mandater
Blå Liste: 6,3 prosent – to mandater
Fremskrittslisten: 3,3 prosent – ett mandat
Internasjonalista: 2,7 prosent – ett mandat

:O

LA
VA

TN

ministisk og mer solidarisk UiO, sier Ezgi Kutal, 1. kandidat.
Det var stor spenning knyttet til Fremskrittslistens
oppslutning. De har gått til valg på å legge ned hele
parlamentet. Det blir nok ingen realitet. Listen fikk en
oppslutning på 3,3 prosent, og fikk dermed inn en representant.
Dette er valgresultatene:
Venstrealliansen: 24, 2 prosent – syv mandater

FOTO

STUDENTVALG: Fra 3. til 15. mai kjempet de ulike
listene om studentens stemmer. Særlig en liste utmerket
seg som valgets store vinnere.
Aller øverst troner Venstrealliansen med sine 24,2
prosent. Dette er oppgang på nesten fem prosentpoeng
siden i fjor. De er dermed UiOs desidert største parti, og
får syv representanter i Studentparlamentet.
– Vi er kjempefornøyde. Syv stykker skal prøve å
representere våre saker og jobbe for grønnere, mer fe-

som som student
Om undersøkelsen
 51 prosent av norske
studenter kunne ønske seg
flere venner på studiet sitt.
 Kvinnelige studenter
oppgir et sterkere ønske
enn mannlige studenter.
 Intervjuene ble gjennomført i perioden 23.
mars til 27. april 2018.
 Undersøkelsen består av et
utvalg på 1035 studenter.
 Feilmarginen er mellom 1,9
og 3,1 prosentpoeng.
 Undersøkelsen er gjennomført av Sentio på vegne
av NSO og Universitas.

Kilde: Sentio

Fakta
 Ingen venner: 7 prosent.
 Én venn: 5 prosent.
 To til tre venner: 26 prosent.
 Fire til ti: 40 prosent.
 Flere enn ti: 23 prosent.

Kilde: Sentio

t for å si skal vi ta kollokvie eller
Fanny Eldre Hansen, pedagogikkstudent
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Eksamen avlyst etter flause

Varsler forferdet over behandlingen

AVLYST: Etter bare en time ble eksamen i teknologiledelse på Oslomet avlyst.
– Eksamenen gikk veldig bra. Så kom den triste beskjeden. Det var en stor skuffelse, sier Shivam Sharma som måtte gå slukøret hjem fra eksamenslokalet.
Emnet i teknologiledelse er et samarbeid mellom Oslomet og Høgskulen på Vestlandet. Tradisjonelt har
de hatt felles opplegg, felles eksamensoppgaver, og
avholdt eksamen nøyaktig samtidig: klokka 09.00 om

TRAKASSERING: I januar skrev Universitas om «Maren» som i oktober meldte om trakassering fra en lærer hun tidligere hadde hatt et forhold til. Saken ble
håndtert av instituttledelsen ved Oslomet
og løsningen ble at de to skulle unngå
kontakt med hverandre. Noen måneder
senere prøvde Maren, i samarbeid med
Universitas, å få innsyn i dokumentene

morgenen.
I år er imidlertid eksamensordningen på Oslomet endret. Nå avholdes det eksamener både klokka 09.00
og 15.00.
– Denne endringen hadde vi ikke tatt innover oss,
forklarer dekan Egil Trømborg ved Fakultet for teknologi, kunst og design. Dermed ble eksamen avsluttet
i frykt for at noen av studentene på Oslomet kunne ha
fått tak i eksamen på forhånd.

tilknyttet saken. Etter flere forsøk og mye
motgang, fikk Maren det hun hadde krav
på. Da viste det seg at saken aldri hadde
blitt journalført.
– Jeg synes i aller høyeste grad prosessen har vært kritikkverdig. For min del
fantes det knapt noe system for rapportering, sier studenten som vil forbli anonym.
Les hele historien på universitas.no

STUDENTFORENING ANKLAGES FOR OBJEKTIFISERING:

Kan miste støtte

FOTO: PRIVAT

Flisespikk(eri)?: Studentforeningen Hankattene ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har hisset på seg medstudenter ved bruk av det som oppfattes som kvinnediskriminerende retorikk. Kilden til konflikten
er en trepikk, spikket av foreningen, som først ble skåret av. Senere dukket det opp en ny utskjæring.

Først ble
«Hankattkuken» kuttet
av, så ble det spikket
en ny. Nå vil rektor
og studenttinget ved
NMBU vurdere å
kutte pengestøtten til
studentforeningen.
Studentforeninger
tekst Tharald Halvorsen

I forrige uke skrev Universitas
om motorsag-aksjonen mot studentforeningen Hankattene ved
NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) på Ås.
Aksjonen resulterte i at foreningens «kunstverk», en trepikk
utenfor deres hovedkvarter, ble
skåret av.
Kort tid etter skrev Hankattene en kommentar i studentavisa

Tuntreet, hvor de uttalte misnøye ovenfor «hærverket». Kommentaren trigget mange, og flere
oppfattet retorikken til foreningen som kvinnediskriminerende.
Hankattene selvbeskrivelse på
egen nettside, «Alle store menn
har fulgt i Kulturens fotspor, der
inngår stadig penetrering av Objekter», var blant annet noe kritikken rettet seg mot.
Det hele førte til et anonymt
opprop som samlet 212 underskrifter. Det ble levert til ledelsen ved NMBU 14.mai, i håp om
å endre foreningens ordbruk.
Natt til 17. mai ble det også
kjent at en ny trepikk hadde blitt
avduket. Hankattene hevder at
det ikke er dem som står bak den
nye kreasjonen.
– Når man i det sosiale livet på
Ås skal bli møtt av budskap om
objektifisering, skjenking, sjekking og penetrering, er det kanskje ikke rart at folk sier ifra om
at nok er nok. Visse tradisjoner
burde være avleggs i 2018, sier
Maria Refsland, medlem av stu-

dentforeningen Ås feministiske
studenter.
Nulltoleranse
Rektor ved NMBU, Mari Sundli
Tveit, stiller seg nå positivt til
bidra med å kutte Hankattforeningens pengestøtte.
– Vi har nulltoleranse mot
seksuell trakassering ved NMBU.
For å motvirke dette har vi gått
gjennom varslingsrutinene våre.
Vi har tatt opp temaet i alle relevante fora, ledergrupper og faste
møter med våre studenter, sier
hun.
Sundli Tveit forteller også
at deres nulltoleranse mot slik
oppførsel betyr at de må være
bevisste når de deler ut penger
til studentaktiviteter. Det er Studenttinget som fastsetter regler
for tildeling, men universitetetsledelsen vil gå i dialog med dem
om disse kriteriene.
– Vi burde ha kjent til og reagert tidligere på denne ordbruken, for den er ikke akseptabel.
Nå har heldigvis studentene selv

tatt ansvar og reagert på det de
mener er krenkende, sier rektoren.
Ledelsen ved NMBU har tatt
underskriftskampanjen
svært
alvorlig. De satte straks igang en
oppfølging. Tidligere i år signerte
de oppropet «Aldri OK» sammen
med Ås feministiske studenter,
Studenttinget, Studentskipnaden i Ås og Studentsamfunnet.
– Det er problematisk at vi
signerer opprop mot seksuell trakassering i det ene øyeblikket, og
så støtter foreninger som driver
med uakseptabel ordbruk i det
neste, understreker Sundli Tveit.
Skal diskutere saken
Det er studenttinget ved NMBU
som støtter Hankatt-foreningen
gjennom tildeling av velferdsmidler. Tildelingen av disse
midlene er en årlig prosess som
bygger på en søknad. I 2018 bestemte studenttinget seg for å tildele Hankattene en sum på totalt
13 850 kroner.
– Hvorvidt vi ønsker å tildele

flere midler til foreningen etter
denne episoden skal vi ta opp for
diskusjon på Studentting, forteller Jonas Wettre Thorsen, leder
for studenttinget.
Frykter ingenting
Administrerende direktør for
Hankattene, Ole-Andreas Stigsrud, forteller at de ikke kommer
til å endre på noe. Studentforeningen er heller ikke redde for å
bli kuttet i pengestøtte. Han mener at folk overreagerer.
– Hele kampanjen er et resultat av at Hankattforeningens
bruk av ordet «objekt» ble feilaktig fremstilt. Det er ikke tilfellet at vi brukte dette ordet for å
snakke om kvinner som objekter
eller for å se ned på dem, sier
han.
Stigsrud mener det som bør
endres er at folk trekker konklusjoner basert på ufullstendige
data, og dømmer andre basert på
det.
universitas@universitas.no
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13 ~ 25 AUG

13. - 25. august ønsker vi deg velkommen til Studentfestivalen
i Oslo på Chateau Neuf - Det Norske Studentersamfund
Vi gleder oss til å åpne hele huset for futt, fres og spenning
med både nye og gamle studenter og vi håper DU er klar for
to elleville uker pakket til randen med eventer som silent disco,
konserter, quiz, utekino, debatter og god gammaldags festing!
For fullt program og mer info - sjekk ut: www.studentfestivalen.no
eller på Studentfestivalen i Oslo på Facebook
Ønsker faddergruppen din mer info om hvordan å delta?
Kontakt oss på thorstein@1813.no

Du kan fortsatt booke uteserveringen vår helt gratis i juni!
Kontakt oss på booking@neuf.no - så fikser det sammen.
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Har KHiO et maktmon

Ukjent skole: Desiree Isabel Bøgh Vaksdal har gått på Akademi for scenekunst i Fredrikstad. – Alle spør om jeg har studert på KHiO. Ingen har hørt om NTA. De spør om jeg jobber på Nationaltheatret eller om det er mitt endelige må

Over to av tre ansatte
ved Nationaltheatret
har utdannelse fra
KHiO. Teaterstudentene mener institusjonen
mister viktig mangfold.
KHiO
tekst Jantra Hollum
foto Erlend Dalhaug Daae

Er utdannelse ved teaterlinjen på
Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)
gullbilletten inn i bransjen?
Ifølge en oversikt Universitas
har hentet inn er  prosent av
alle de  skuespillerne som er tilknyttet Nationaltheatret, utdannet ved Teaterhøgskolen i Oslo.
Kun åtte av skuespillerne har utdannelse ved andre teaterlinjer
i Norge, men seks er utdannet i
utlandet.

 av dem har ingen relevant
utdannelse, ifølge nettsidene til
Nationaltheatret. Dette inkluderer komikere som Atle Antonsen
og Else Kåss Furuseth, og teaterlegender som Mari Maurstad og
Frøydis Armand.
I Norge er det tre statlige teaterutdannelser, men nesten alle
som får jobb ved Nationaltheatret har gått på Teaterhøgskolen
i Oslo. Blir resten av SkuespillerNorge oversett?
Kjemper med nebb og klør
– Det er veldig frustrerende når
man konstant sender inn søknader,
særlig på såkalte åpne auditions,
og så får man aldri komme, forteller Rose Aker som gikk ut fra skuespillerlinjen ved Høgskolen i NordTrøndelag (HiNT) i 2015.

Etter at Aker ble ferdig med
bacheloren sin, ble det i en periode veldig stille. Først etter tre
år hadde hun sin teaterdebut, på
Centralteateret.
– De fleste av oss må jobbe med
nebb og klør for å få jobb, fortel-

ler hun.
Aker opplever at de store teatrene tar inn svært få fra de andre
skolene.

«

KHiO har i tidligere år stått stødig som et stort
eneveldig monster
blant Norges teaterutdanninger

»

Sebastian Warholm, skuespillerstudent
ved KHiO

– Da vi laget hovedproduksjonen vår på HiNT var det kun én
teatersjef som kom og så, selv om
vi spilte i både Verdal, Trondheim
og Oslo, forteller hun, og vektlegger:

– Teatersjefene burde være
opptatte av å reise rundt og bli
kjent med den nye skuespillergenerasjonen før de uteksamineres
– fra alle tre høgskolene. Vi er ikke
akkurat så mange teaterstudenter
at de ikke har tid til å se oss alle,
poengterer hun.
Eksklusiv skuespillerfabrikk
Opptaket til bachelor i skuespillerfag ved KHiO er i full gang.
Flere hundre søkere skal kjempe
om de åtte-ti plassene i Norges
eksklusive skuespillerfabrikk. Til
tross for de tre skuespillerutdanningene er det i praksis KHiO som
har all makt, mener teaterstudentene Universitas har pratet med.
Førsteårsstudent ved KHiO, Sebastian Warholm, forteller at den
allmenne forståelsen lenge har
vært at dersom du vil bli skuespiller i Norge må du ha gått på Teaterhøgskolen.
– KHiO har i tidligere år stått
stødig som et stort eneveldig
monster blant Norges teaterut-

danninger, og har da i samspill
med institusjonene besittet den
totale makten over hvem som
får delta i Teater-Norge. Dette
har resultert i en stabil strøm av
friksjonsløst teater, mener han.
– Hva tenker du om at det store
flertallet av de ansatte på institusjonsteatrene er fra KHiO?
– Både ryktet og teatersjefers
kjennskap og forhold til KHiO
er en gyllen gateway, men jeg
håper at det i mest er på grunn
av den kunnskapen man besitter og det mennesket man vokser til å bli etter å ha gått her.
De nyere faste ansettelsene jeg
kjenner til er gitt til kreative og
spennende mennesker som har
noe på hjertet – mange av dem
er kanskje fra KHiO, men institusjonene kan ikke overse dem!
sier Warholm, og legger til at utdannelsen på KHiO er grundige
og omfattende.
Tilfeldighetene avgjør
Ingrid Giæver går ut fra KHiO i vår,
men har allerede fått seg jobb hos
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nopol i teater-Norge?
Rogaland teater. Hun legger ikke
skjul på at utdannelsen hennes er
en viktig årsak til at hun har fått
jobb så raskt.

Skuespillere ved
Nationaltheatret:
 Det er 92 skuespillere tilknyttet
Nationaltheatret, ifølge deres
nettside. Hver skuespiller har
en profil man kan gå innpå,
der det står hva slags utdannelse og erfaring de har.
 65 har utdannelse fra KHiO.
 3 er utdannet fra Bårdar.
 2 er utdannet fra NISS/
Westerdals.
 1 er utdannet fra Høgskolen i Nord-Trøndelag.
 5 har utdanning fra utlandet.
 2 har oppgitt en annen
utdannelse.
 14 har ikke oppgitt noen utdannelse. Disse kjennetegnes av
at de enten har veldig lang
fartstid på scenen – eller kommer
utenfra teaterbransjen som
for eksempel Atle Antonsen
og Else Kåss Furuseth.

– Gammel makt
Svend Erichsen gikk ut fra HiNT i
2015, og har siden det jobbet i det
frie scenekunstfeltet, som han trives godt med. Han har ikke hatt fast
kontrakt på institusjonsteater.

FOTO: PATRICK BØRJESSON

ål, sier hun.

Lite mangfold: Sebastian Warholm, førsteårsstudent ved KHiO, ser
med skepsis på rekrutteringen fra skolen, og mener det fører til en
strøm av friksjonsløst teater.

– Ja, det er lettere å få seg jobb
når man går på KHiO. Det er aldri lurt å late som at man ikke
er svært privilegert når man går
her, klinger det klart fra Giæver.
Hun er rask med å legge til at det
er mange dyktige skuespillere der
ute, som ikke kom inn på KHiO.
– Det skjer mange tilfeldigheter under opptaksprosessen. Det
handler mye om hvem som takler
presset best i de få minuttene
man har foran juryen. Det hadde
vært så spennende å se mer av de
talentene som ikke kom inn og
de som har gått på andre skoler.
Teater-Norge taper mye på ikke å
oppsøke dem, sier Giæver.

Hard konkurranse: Rose Aker har gått på Høgskolen i NordTrøndelag. – De fleste av oss må jobbe med nebb og klør for å få
jobb, sier hun.

– Lenge før jeg startet på HiNT
visste jeg at sjansene var mindre
for å få jobb på institusjonsteatre
uten å ha gått på KHiO, forteller
han, og legger til:
– KHiO sitter på gammel makt,
et sterkere rykte og et bedre nettverk. Det er tydelig at flere av teatrene vegrer seg for å oppsøke de
nyere utdanningene når de leter
etter nye folk.
– Hva tenker du om at det store
flertallet av de fast ansatte ved Nationaltheatret har utdanning fra
KHiO?
– Jeg synes det er trist for institusjonen og kunsten de skal lage at
de ikke ansetter skuespillere med
andre metodiske bakgrunner. Måten vi engasjerer oss i kunsten og
jobber bidrar til å utvikle det frie
feltet, så hvorfor kan ikke det brukes for å utvikle institusjonen videre også? Jeg tror de taper masse
på det.
– Har du opplevd en situasjon der
du føler deg tilsidesatt som følge av
utdanningen din?
– Et teater skulle ansette tre
nye skuespillere, og de ansatte tre
nyutdannede fra KHiO – uten auditions eller utlysning! Det har aldri skjedd med noen fra HiNT eller
Fredrikstad. Jeg synes det er trist
at de ikke sjekker ut dem fra de andre skolene.
– Mister mangfoldet
Desiree Isabel Bøgh Vaksdal ble
ferdig med bacheloren fra Akademi
for scenekunst i Fredrikstad i 2017.
Hun forteller at hun merker KHiOs
maktposisjon når hun møter nye
mennesker.

Uenig: Hanne Tømta, teatersjef ved Nationaltheatret, sier at teateret de siste årene har engasjert skuespillere utdannet ved
KHiO, Westerdals, HiNT, Teaterhøgskolan i Stockholm, Högskolan i Gøteborg og Bårdarakademiet.

– Alle spør om jeg har studert på
KHiO. Ingen har hørt om NTA. De
spør om jeg jobber ved Nationaltheatret eller om det er mitt endelige mål. Det sier noe om hvor tungt
etablert institusjonsteatrene og
KHiO er, sier hun og poengterer:
– Så lenge de kaller seg Teater-

Teaterutdanninger i Norge
 Det er tre offentlige høyskoler som
tilbyr bachelor i skuespillerfag:
 Kunsthøgskolen i Oslo, Teaterhøgskolen (etablert som
høgskoleutdanning 1953),
 Akademi for Scenekunst
ved Høgskolen i Østfold
(godkjent BA fra 1994) og
 Teaterproduksjon og skuespillerfag ved Nord universitet
(godkjent BA fra 2006).
 I tillegg er det multinorske – treårig
teaterutdanning ved Det norske
Teatret i samarbeid med Nord
universitet (etablert 2012).
 Private høyskoler som tilbyr
bachelor i skuespillerfag er
Musikkteaterhøyskolen (godkjent
BA fra 2012), Norsk Skuespillerinstitutt (godkjent BA fra 2015) og
Westerdals Oslo ACT (BA fra 2015)
 Bårdar tilbyr toårig utdanning
i musikalteater, men gir ikke
kompetanse på høyskolenivå.
 En rekke skoler i utlandet
tilbyr skuespillerutdanning.
 Kunsthøgskolen i Oslo
tilbyr master i teater og
Akademi for Scenekunst ved
Høgskolen i Østfold tilbyr
master i performance.

Kilde: Skuespillerforbund.no

høgskolen, så er det en indirekte
måte å si at de to andre skolene
ikke er teaterhøgskoler. Ord er
makt.
Avviser problematikken
Teatersjef ved Nationaltheatret,
Hanne Tømta, avviser at studenter ved KHiO har grønt kort til en
stilling ved Nationaltheatret etter
endt utdannelse.

– Helt frem til  fantes det
kun ett godkjent studietilbud på
høyskolenivå i Norge for utdannelse i skuespillerfaget, nemlig
KHiO. Ni av de femten skuespillerne Nationaltheatret ansatte
hadde altså ingen andre norske
tilbud da de skulle utdanne seg,
forteller hun. Tømta utdyper at
før de ansetter eller engasjerer
en skuespiller, vurderes kriteriene alder, ansiennitet, kjønn,
etnisitet og kvalitet.
– De siste årene har vi engasjert skuespillere som er utdannet ved KHiO, Westerdals,
HiNT, Teaterhøgskolan i Stockholm, Högskolan i Gøteborg og
Bårdarakademiet.
Universitas’ gjennomgang viser at  av de skuespillerne som
er tilknyttet Nationaltheatret
og gikk ut etter  – året da
de første studentene fra andre
skuespillerutdanninger gikk ut
– hadde gått på KHiO. Kun to
var fra andre utdanninger i Norge. Fire var utdannet i utlandet.
Universitas har spurt teatersjefen om KHiO-studentene
blir favorisert, noe hun ikke har
svart på.
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13 500 har opplevd
seksuell trakassering
I en ny undersøkelse
blant landets studenter
svarer fem prosent at
de har opplevd seksuell trakassering.
– Det er for mange,
sier leder for NSO,
Mats Beldo.
Seksuell trakassering
tekst Robin Solberg

ARKIVFOTO: ADRIAN NIELSEN

En ny landsdekkende undersøkelse utført av Sentio på vegne
av Universitas og Norsk studentorganisasjon (NSO) viser at hele
fem prosent av studentene har
opplevd seksuell trakassering
i forbindelse med sine studier.
Dette utgjør litt over   av
landets studenter.
Seks prosent av alle kvinner
og tre prosent av menn har opplevd seksuell trakassering. Det
siste året har Universitas skrevet
om flere tilfeller av seksuell trakassering. Studenter har fortalt
om trakassering både fra medstudenter og faglige ansatte.
Blant de fem prosentene som
har opplevd seksuell trakassering er det  prosent som opplyser at det er fra medstudenter,
 prosent svarer foreleser eller
veileder, og  prosent begge
deler. I tillegg svarer to prosent
av studentene vet ikke på spørs-

Legevakt Vest AS
Silurveien 2
0380 Oslo
Telefon: 23 25 11 11
Epost: kontakt@legevaktvest.no

mål om de har opplevd seksuell
trakassering i forbindelse med
studiene.
Nulltoleranse
Leder for NSO, Mats Beldo, er ikke
særlig fornøyd med tallene.
– Det skal være nulltoleranse.
Målet er at ingen skal ha opplevd
seksuell trakassering i forbindelse
med sine studier, først da har vi
lykkes, sier han.

Beldo mener at universitetene
og høyskolene må klart og tydelig legge til rette for det å varsle
om seksuell trakassering, og at
de må vise at de handler og følger opp varslene ordentlig.
– I arbeidsmiljøloven er det
handlingsplikt ved slike varsler,
det er det ikke i universitetsog høyskoleloven. Når loven nå
snart revideres bør handlingsplikt innføres. Dette vil styrke
studentenes rettsvern. Alle studenter har rett på at varsler eller
mistanke om slike hendelser skal
tas tak i.
– Synes du universitetene og
høyskolene gjør nok for å forhindre
seksuell trakassering?
– Nei, jeg synes ikke det. Her
tenker jeg universitetene og høyskolene kunne vært flinkere på å
gjøre et eksempel ut av de som
blir tatt i å holde på slik, og at de
har vært for myke.
Neste uke er det representantskapsmøte i Universitets- og
høgskolerådet.
– Der håper jeg man bare
ikke snakker om seksuell trakassering, men venter spent på

hva konkrete tiltak man komme
frem til, sier Beldo.
Mange som ikke
går videre
Studentombud ved Universitetet i
Oslo (UiO), Marianne Høva Rustberggard anslår at de har fått inn
mellom ti og femten henvendelser
de siste fem årene. Hun forteller at flere kan oppleve det som
vanskelig å gå videre med et varsel
til Universitetet.

– Blant studenter som kommer til oss og vurderer å varsle
er det mange som ikke ønsker å
gå videre, og det må være greit.
Dette kan føre til noe mørketall
bak innvarslede saker.
På UiO kan studenter og ansatte
varsle gjennom «Si-ifra-systemet».

– Studentombudet er med
som en ekstra sikkerhet for de
som varsler. Studenter kan ta
kontakt med oss når som helst i
prosessen, før, under, og etter et
eventuelt varsel. Vi håper vi kan
være en merverdi for studentene
i slike saker.

Om undersøkelsen
 Intervjuene ble gjennomført i perioden 23. mars til 27. april 2018.
 Undersøkelsen består av et
utvalg på 1035 studenter.
 Feilmarginen er mellom 1,9
og 3,1 prosentpoeng.
 Undersøkelsen er gjennomført av Sentio på vegne
av NSO og Universitas.
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STUDENTRABATT PÅ BYPORTEN

UTVIDET SYNSTEST

NÅ

395,-

SOLBRILLER

25%
Gjelder alle vårens nyheter
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Tilbud kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter.
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THIS IS
10 år
senere
Gründer, lærer, arkivar og designer. Slik
ble virkeligheten til KHiO-kullet som for
ti år siden forlot skolen med en drøm
om å bli kles- og kostymedesignere.
KHiO
tekst Maria T. Petrem og Sunniva Eide

I april skrev Universitas om NRKs nyeste storsatsing for
unge: «THIS IS IT» – en serie som handler om syv bachelorstudenter på kles- og kostymedesign ved Kunsthøgskolen i
Oslo (KHiO). Det er fortsatt for tidlig å si hva «THIS IS IT»designerne gjør om ti år. Men hva er virkeligheten for kullet
som allerede er «10 år senere»? De som gikk ut fra KHiO i
2008. Har de lyktes som klesdesignere, eller har de valgt å
gå i en annen retning?

Hagefest: Avgangsstudentene hadde i 2008 visning av sine eksamenskolleksjoner på DogA. Tolv bachelor- og masterstudenter hadde forberedt kol
absurditet.

Eirik Mogseth (33)
Cathrine Schermann (36)
Bosted: Oslo
Jobber som: Underviser ved School of Fashion Industry (SoFI) og
åpnet egen klesbutikk

Bosatt: Oslo
Jobber som: Frilans kostymedesigner og eget foretak

– Mine bransjekunnskaper var såpass begrensede
at jeg egentlig ikke hadde noen særlig anelse om hva
livet etter KHiO skulle bringe, sier Mogseth og ler.
Kort tid etter avgangsvisningen på KHiO fikk han
tilbud om en assistentstilling for stylist og koreograf
Elisabeth Snaprud.
– Det var utrolig lærerikt. Det eneste riktige som
nyutdannet designer er å jobbe for noen som har
vært i bransjen en stund, sier han. Drømmen videre
var å starte for seg selv.
– Det var et slag i trynet da jeg skjønte at det ikke
lot seg gjøre. Men å leve av å være designer er ikke så
enkelt. Det er det jo veldig få designere i Norge som
har klart, og klarer, sier Mogseth. Løsningen ble å ha
en annen jobb i tillegg, og han tok derfor etterutdanning i PPU (Praktisk pedagogisk utdanning) for å få
undervisningskompetanse. I dag underviser han ved
School of Fashion Industry (SoFi) i Oslo. Nylig åpnet
Mogseth sin egen klesbutikk i markveien på Grunerløkka.
– Så nå er jeg endelig selvstendig! Etter 10 år.

– Jeg sto litt midt mellom å ville jobbe kommersielt og å prøve å starte eget firma, men vi ble ikke
forberedt på noen av delene. Det var først da jeg
var på utveksling på Central St. Martins i London
at jeg følte at jeg fikk en form for virkelighetsforståelse av hva moteverden egentlig innebærer, sier
Cathrine Schermann. Hennes første jobb var som
designassistent hos Bruuns Bazaar i København.
Da hun kom tilbake til Norge slo hun seg sammen
med den tidligere klassekameraten Synnøve Ringdal. Dette resulterte i veskemerket «Schermann
Ringdal». I fjor avsluttet de samarbeidet, men
Schermann har overtatt veskemerket og jobber
med å videreutvikle sin egen virksomhet. Samtidig
har hun jobbet med kostyme for teater, reklame og
tv. I dag jobber hun med to produksjoner på Brageteateret i Drammen.
– Jeg jobbet hele tiden parallelt med kostyme
for økonomien sin skyld, men også fordi jeg har
kommet inn i miljøer hvor det er veldig gøy og
inspirerende å jobbe, sier Schermann.

Gunhild Bakken (38)
Bosatt: Trondheim
Jobber som: Rådgiver hos Interkommunalt arkiv Trøndelag
– Jeg visste jo at det kom til å bli vanskelig. Jeg hadde
jo lyst til å holde på med noe for meg selv. Jeg hadde
ikke lyst til å jobbe for et stort designhus eller designfirma, forteller Gunhild Bakken. Hun håpet på sikt å
kunne leve av noe eget, men hadde begge beina godt
plantet på jorda. Rett etter KHiO fikk hun en sommerjobb på ullpleddfabrikken Røros Tweed. Etter et
par år startet hun sitt et eget firma hvor hun blant
annet sydde brudekjoler og kostymer. Hun har likevel
alltid hatt andre deltids- eller fulltidsjobber ved siden
av designvirksomheten. I dag har Bakken valgt en
helt annen retning, og jobber innen arkiv samt holder på med en bachelorgrad innenfor arkiv- og samlingsforvaltning. Klesdesign er for øyeblikket kun en
hobby, og hun er usikker på om hun noen gang kommer til å satse på klesdesign igjen.
– Det krever så mye jobb og innsats, så man må
være skikkelig motivert. Jeg tviler på at jeg får den
motivasjonen tilbake, men det kan jo hende, sier hun.
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Tilbudsguiden
AVIS

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

Siri Wohrm (33)
Bosatt: Oslo
Jobber som: Kunstner og er for tiden i fødselspermisjon

lleksjonene, som var innom temaer som magi og romantikk, monstre og

– Jeg var nok for ung da jeg begynte til å ha en
klar formening om hva jeg ville. Jeg hadde ingen
store planer om å dra til utlandet eller noe sånt.
Jeg tenkte jeg skulle ta det litt som det kommer,
forteller Siri Wohrm. Hun var den yngste i klassen, og begynte å jobbe på Fretex etter uteksaminering. Året etter hadde hun fått en baby, og
i fødselspermisjonen begynte hun å jobbe med
smykkemerket TASTY sammen med en kollega.
Merket solgte både i Norge og i utlandet. Senere
tok Wohrm en ny bachelor ved Kunsthøgskolen
i Oslo, denne gangen på medium- og materialbasert kunst. I fjor avsluttet hun sin master ved
Kunstakademiet. I dag er Wohrm igjen i fødselspermisjon, og jobber samtidig som kunstner.
– En utdannelse er aldri bortkastet. Jeg jobber
ikke direkte som klesdesigner, men det er noen
måter man lærer å tenke på, og også det rent estetiske, som jeg sitter igjen med i dag. I tillegg
jobber jeg også med kostymer i kunsten min, sier
Wohrm.

50 % studentrabatt på Dagsavisen

BEMANNINGSBYRÅ

TANNLEGE

Grünerløkka Tannhelsesenter
Thorvald Meyers gate 33
0555 Oslo
lisa.orting@grunermail.no
Tlf: 22 35 77 92
www.grunerlokka-tannhelsesenter.no
600 kr for første undersøkelse (inkl.
røntgen og enkel rens).
Fast 20 % studentrabatt på all
tannbehandling.

Manpower er din døråpner til
arbeidsmarkedet.

Sandaker Tannlegevakt
Sandakerveien 67A
0477 Oslo
Tlf:22 15 20 00

Som Norges største bemanningsbyrå
har vi både faste stillinger og oppdrag
hos Norges ledende selskaper.

Se mulighetene på manpower.no

www.sandakertannlegevakt.no
10% studentrabatt
Fokus på kvalitet og smertefri
behandling til meget rimelig pris.

Vi ser frem til på hjelpe deg videre i
din karriere.

Garantert akutt time innen 2 timer

LEGE

TRENING

20% Studentrabatt!
LEGEVAKT
Gynekolog
Kosmetisk injeksjon
allmenn@ckms.no
www.ckms.no
Tlf: 23196040
Sørkedalsveien 10c, 0360 Oslo

PIZZA

Imperia Gym
Grefsenveien 9b
0482 OSLO
imperiagym@gmail.com
Telefon: 22 22 90 70
www.imperiagym.com
15 % studentrabatt
Få hjelp med din trening.
GRATIS OPPFØLGING av gode
instruktører. Gratis prøvetime.

Lill Jeanette Haldbakken (40)

Camilla Bruerberg (35)

Studenttilbud: Stor pizza 159,- kr

Bosatt: Skjolden i Sogn og Fjordane
Jobber som: Lærer og driver egen systue

Bosted: Holmestrand
Jobber som: Stipendiat på KHiO

Gjelder kun ved fremvisning av gyldig
studentbevis.

– Jeg hadde veldig realistiske forventninger, forteller Lill Jeanette Haldbakken og ler. Mens hun
gikk på KHiO opplevde hun at det ble skapt lite
kontakt med bransjen de skulle ut i. De ble rett
og slett satt litt på «bar bakke», og hun forsto at
dersom hun ville ha en jobb innen design måtte
hun gjøre arbeidet selv. Etter KHiO hadde hun et
atelier hvor hun arbeidet, og forsøkte å etablere
sitt eget klesmerke.
– På KHiO fikk vi beskjed om at «dere må
regne med å jobbe gratis i mange år», men hvem
er det som har muligheten til det? For Halbakken ble både leilighet, atelier og studielån dyrt,
og hun skjønte fort at hun ble nødt til å ha en
annen jobb ved siden av å designe. Hun begynte
derfor å jobbe som kokk og med catering. Først i
2013 opprettet hun «Lill Halbakken Design», og
begynte å satse seriøst på klesdesign. I dag har
hun flyttet «ut på bygda», og åpnet «Kolonialen»
som både er en systue, platebutikk, café og bar.
Ved siden av jobber hun også som lærer i Luster
kommune.

– Jeg forventet å jobbe veldig mye for veldig lite
penger, begynner Camilla Bruerberg. Hun gikk
ut av KHiO med et mål om å bli en så god designer som mulig, gjerne så raskt som mulig.
– Det viktigste for meg var å utvikle meg. Jeg
var ikke innstilt på noe kjendisliv akkurat,
forteller hun. Kort tid etter endt skolegang på
KHiO, fikk Bruerberg tildelt et treårig arbeidsstipend for å jobbe som designer.
– Det gjorde at jeg virkelig fikk muligheten
til å jobbe med mine egne ideer og teste ut det
jeg hadde lyst til, nemlig å drive med strikk og
tekstil, sier hun.
Bruerberg har jobbet med design helt siden
hun gikk ut av KHiO i 2008, kombinert med
litt undervisning og jobb som verksmester på
KHiO. I dag er hun tilbake på KHiO i en stipendiatstilling og forsker på strikk og strikketeknologi.
De to resterende studentene fra -kullet ønsket
ikke å være med i saken.

www.pizzabakeren.no

PSYKOLOG
++

Få bedre utbytte av treningen og lær
av Norges Eliten!
Book treningstime med
Norgesmestere og Europamestere når
som helst og hvor som helst!

Studenttilbud hos psykolog

Last ned appen fra Google play / App
Store

Problemer med prokrastinering?

www.ikseed.com

Psykologene hos Unicare hjelper deg
med dine utfordringer i
studenttilværelsen.
Studentpris kr 775,Bestill time via
Nett: www.unicare.no/psykolog
Tlf: 222 03 222
Mail: psykolog@unicare.no

Tilbudsguiden
for
studenter
i
Oslo
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Blir tvunget ut i deltidsjobb

Prinsippsak: Bjørn Winquist forteller at det i praksis er umulig å være fulltidsstudent når han bor i studenthuset på Grünerløkka. Til høsten øker månedsleia slik at han blir sittende med litt over tusen kroner til å leve
på. For å gjøre nettopp det er han nødt til å jobbe ved siden av, noe han mener han ikke burde trenge så lenge SiO er eier.

Til høsten øker leia på noen av boligene i Grünerløkka studenthus til over 7000 kroner. Med høstens studiestøtte
etterlater det noen studenter med 270 kroner i uka etter at
alle regninger er utbetalt.
Studiestøtte
tekst Jantra Hollum
foto Ola Vatn

Bjørn Winquist bor i Grünerløkka studentbolig, og til høsten øker månedsleia til 
kroner. Til tross for at studiestøtten øker til
 kroner i måneden til høsten, så sitter
Winquist kun igjen med litt over tusenlappen som skal gå til en måneds forbruk av
mat og andre basalutgifter etter at leia er
betalt. Dette inkluderer ikke storstipendet,
siden det ofte går til andre utgifter som skolebøker.
Provosert
Winquist forteller at det i praksis er umulig
for han å være fulltidsstudent, ettersom det

etterlater han med  kroner i uka som skal
dekke alle andre utgifter. Derfor jobber han
tre dager i uka ved siden av studiene for å finansiere dem.
– For meg er dette en prinsippsak. Det
burde ikke være så dyrt når SiO er eieren.
Det er ekstra provoserende når SiO-direktøren tjente over , millioner i  og de
øker prisene på boligene såpass hyppig for
studentene som har dårlig råd, forteller han.
Den gjennomsnittlige prisen for en kvadratmeter i måneden i Oslo er  kroner for
ettroms boliger, ifølge Statistisk Sentralbyrå
(SSB). Winquists studentbolig er på  kvadratmeter, og dermed er kvadratmeterprisen  kroner. Han mener likevel at det er
for høyt.
– SiO kan ikke regulere studiestøtten,
men kan faktisk regulere boligprisene sine.
SiOs boligpriser bør justeres etter studente-

nes behov, ikke etter markedsverdien.
Jobb går utover studiene
Sindre Eriksen Johansen bor i samme studenthus, og reagerer også på at månedsleien
er så dyr at man blir nødt til å ha en deltidsjobb.
– Jeg synes det er dårlig at selv med støtte
fra staten må man jobbe ved siden for å få
ting til å fungere økonomisk. Man får ikke
fokusert fullt ut på studiene, sier Johansen.
Han jobber to kveldsvakter i uka og mener at deltidsjobben definitivt går utover
studiene.
Ifølge SSB jobbet en av tre heltidsstudenter ved siden av studiene sine i . Betalt
arbeid ved siden av studiene kan gi studentene verdifull arbeidserfaring, men kan også
ha en negativ effekt på prestasjoner og karakterer, står det i undersøkelsen.
SiO: – Under markedspris
Månedsleien til SiO-boligene øker med tre
prosent til høsten. Styreleder i SiO, Vetle Bo
Saga, vektlegger at økningen er nødvendig
for å finansiere drift og vedlikehold av boligene. Leieprisene på Kringsjå øker noe mer,

for å finansiere utbedring av uteområdene
og servicetilbudet.
Bo Saga vektlegger at det er stor mangel
på studentboliger i Oslo og at boligmarkedet er krevende for studenter som kommer
hit.
– Hos SiO er det kun studenter som kan
bo, og prisene ligger under ordinær markedsleie, sier han. Bo Saga legger til at prisene varierer ut fra standard, størrelse og
beliggenhet, og at SiO hele tiden skal ha en
stor andel rimeligere boliger.
– Leieprisene våre starter i dag på 
kroner, for enkle hybler med delt kjøkken
og bad, med strøm og internett inkludert.
Det er få singelboliger som koster over 
kroner, sier han.
Leder for velferdstinget, Elisabeth Holien, forteller at studentboliger er en av de
viktigste sakene Velferdstinget arbeider
med.
– Først og fremst er det et viktig utdanningspolitisk tiltak for å bidra til å sikre lik
tilgang til høyere utdanning i Norge. Videre
er det et godt boligpolitisk virkemiddel som
bidrar til at både presset og prisene i det
private utleiemarkedet dempes, sier Holien.
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Frykter vikingskipene
skal smuldre bort
Hans og Hennes Majestet viste, ifølge museumsdirektør Håkon Glørstad
på Kulturhistorisk museum, stor interesse for vikingskipene da de besøkte Vikingskipshuset den 15. mai. Det kongefamilien imidlertid fikk se
var vikingskip i forvitring.

Kulturarv i verdensklasse
Museumsdirektør Håkon Glørstad er i likhet med Svein Stølen
skuffet. I innsendt budsjettsøk-

Foto: Marco Borggreve

Bekymringsfullt
Styreleder ved Kulturhistorisk
museum, Eilif Holte, ber politikerne vurdere saken på nytt i relasjon

tekst Jo Marvik

nad mener han det ble gitt svært
gode grunner for bevilgningene.
Nå frykter direktøren for økt risiko for skipene, i tillegg til tap
av spesialkompetanse. Han ber
regjeringen om å bidra med en finansieringsordning før .
– Vi snakker om kulturarv i
verdensklasse, uttaler Glørstad til
Universitas.
Etter planene skal det bygges et
nytt vikingtidsmuseum ferdig før
. Ypperlig for kongefamilien
å vise frem for fremtidige statsbesøk, tenker du? Vel, både skipenes
ve og vel og en flytting av skipene
til det nye museet avhenger av at
sikringsprosjektet blir iverksatt,
forteller styreleder Holte.
– Dette prosjektet er viktig
uavhengig om en er statsoverhode
eller en besøkende turist, understreker Glørstad.

FOTO: KARS ALFRINK/FLICKR

– Stortinget må sikre verdensarven! skriver en oppgitt rektor ved
Universitetet i Oslo (UiO) Svein
Stølen på sosiale medier.
Det var i forbindelse med revidert statsbudsjett som årlig
publiseres i midten av mai, at
Stølen uttrykket sin frykt for at
kulturarven står i fare. Rektoren
og Statsbygg har over tid tryglet
regjeringen om bevilgninger til
et sikringsprosjekt av vikingskipene. Etter ingen bevilgning ved
revidert budsjett frykter Stølen
skipene kan smuldre bort.

til den enorme betydningen funnene har for verdensarven.
– Dette er bekymringsfullt og
underlig med tanke på hvor beskjedne midler som skal til for å
sikre kulturarven, sier Holte.
For hver dag som går forringes
tilstanden, mener styrelederen.
– Vi må stoppe disse prosessene, sier han.
Rebekka Borsch, statssekretær
i Kunnskapsdepartementet, mener på sin side at de har iverksatt
de viktigste tiltakene for å sikre
de mest utsatte objektene. Hun
vil ikke love noen videre bevilgning, men sier at det vil vurderes
i arbeidet med statsbudsjettet for
neste år.

Kulturvern

OSLO
KAMMER
MUSIKK
FESTIVAL

BOOST DIN
KULTURELLE
KAPITAL
PÅ OSLO KAMMERMUSIKKFESTIVAL!

17.–26. august
Studentpriser fra 120,www.ocmf.no
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Vil du jobbe på
Norges beste arbeidsplass?

Sopra Steria ble i 2017 og 2018 kåret til Norges beste
arbeidsplass av Great Place to Work og har tronet toppen
av listen de siste 11 årene.
Vi er på jakt etter deg som er student eller nyutdannet innen IT,
økonomi og design, som er skarp i hodet, engasjert og sosial.
Sopra Steria tilbyr både sommerjobber og graduate-program for
studenter og nyutdannede.
Sopra Steria er et konsulentselskap med et av markedets sterkeste
fagmiljøer innen forretnings- og IT-rådgivning, design, utvikling og
forvaltning av IT-systemer og bygging av IT-infrastruktur.
Les mer på soprasteria.no/karriere

En Europeisk leder i digital transformasjon
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Kjære Embla

901 59 831

søndag klokka 17

Legg ved portrettfoto. Redaksjonen forbeholder
seg retten til å forkorte innleggene.

Bolig

IDÉ OG DEBATT

Gunn Kirsti Løkka, fungerende direktør
i SiO Bolig

Jeg vil gjerne svare på leserbrevet ditt fra 14. mai

om din opplevelse av Kringsjå Studentby.

KJØR DEBATT

Hete tips om debatter i andre redaksjoner

Finn fem barn
Barnehagelærerstudentene
ved
Høgskulen på Vestlandet (HVL)
fikk tidligere i år valget mellom en
studietur som kostet i overkant av
tusen kroner og en alternativ oppgave, skriver Studvest. Oppgaven
blir kritisert av flere studenter, som
mener den er for vanskelig – og nesten like dyr å gjennomføre som studieturen. Ifølge Studvest måtte studentene ta med seg en barnegruppe
på omtrent fem barn på tur, og oppgaveteksten foreslo et opplegg som

inneholdt «aktiviteter på ski og om
naturen om vinteren, men lek i snø
og aking kan også være en del av
opplegget».
– Det er også en del studenter
som ikke kommer fra Bergen, uten
et stort kontaktnettverk. Vi har tullet innad i vennegjengen med at enten så ryker du inn for barnekidnapping eller så betaler du og blir med
på studieturen, sier Kristine Sævig
Franzen, barnehagelærerstudent
ved HVL til Studvest.

Vanskelig veggis
Iversen Badiane fra Det humanistiske fakultet (HF) til studentavisen.
De tyske utvekslingsstudentene
Floreana Miesen og Danieia Walch,
som er begge vegetarianere, tar
seg heller ikke ofte råd til mat fra
Sammen-kantina.
– Utanom tacofredag, seier Walch til Studvest.

gjentatte problemer med ustabil varmtvannstilførsel. Du har rett når du sier at SiO bør gi en
bedre beboeropplevelse enn dette. Slik skal det
ikke være. Vi har fullt fokus på å løse utfordringen som er med ustabil varmtvannstilførsel per
dags dato, og skal gjøre alt vi kan for å løse dette.

«

SiO bruker omtrent like
mye penger på vedlikehold
og rehabilitering som på å
bygge nye studentboliger

»

Du skriver også at boligen din er trekkfull, og at
noen av pengene vi bruker på å bygge nye, grønne boliger heller burde blitt brukt til å renovere
de eldre blokkene. Du har helt rett i at dette er
like viktig. Her er vi kanskje ikke flinke nok til å

Samtidig ser vi det som en viktig oppgave å

bygge flere studentboliger. Da ønsker vi også
å bygge grønt og sosialt, slik at studentene (og
miljøet) trives. De nye studenthusene i massivtre
på Kringsjå er nær nullenergibygg, og det er vi
stolte av. Selv om vi vet at vi også har eldre boliger med vedlikeholdsbehov. Nå er vi i gang med
å oppgradere uteområdene og fellesarealene, og
det håper vi alle som bor på Kringsjå, også i de
eldre blokkene får glede av.
Vi beklager også støy fra byggeprosessen i eksa-

menstiden, som du tar opp i slutten av innlegget ditt. Det skyldes at vi så gjerne vil få ferdig
uteområdene til semesterstart. Og jeg vil igjen
få beklage at det har vært problemer med varmtvannet hos deg over tid. Takk uansett for at du
gir oss din ærlige tilbakemelding!
SiO bruker omtrent like mye penger på vedlike-

hold og rehabilitering som på å bygge nye studentboliger.

AKRIVFOTO: HANS DALANE-HVAL

Sammen (Studentsamskipnaden
på Vestlandet) innførte kjøttfrie
mandager, men ordningen ble redusert etter kritikk, melder Studvest.
– Jeg synes vegetartilbudet på
Studentsenteret er bra, særlig om
du er pescetarianer, altså om du
spiser fisk, men alternativene i de
mindre Sammen-kantinene er nok
dårligere, seier studenten Michelle

Først av alt vil jeg beklage at du og flere har hatt

fortelle hva vi gjør. SiO bruker omtrent like mye
penger på vedlikehold og rehabilitering som på å
bygge nye studentboliger. På Kringsjå ferdigstilte
vi rehabiliteringen av blokkene i Olav M. Troviks
vei (OMT) 6,8 og 10 i fjor. For fire år siden rehabiliterte vi OMT 12 og 14, og i 2012 sto OMT 2-4
ferdig. Ytterligere tre bygg på Kringsjå/Fjellbirkeland står ferdig rehabilitert i sommer. SiO har
8900 studentboliger av ulik alder, så dette er en
kontinuerlig jobb.

Ukas sitat:

«

Mest populære er truseannonser som
«48 timer, masturbert i udusjet». For den
autentiske, feminine duften, der altså

»

Under Dusken-journalist Kristina Bye, som undersøker alternative deltidsjobber for
studenter

Ukas tweets:
Hallvard Surlien @HallvardSurlien
Prisen for årets mest idiotiske høytid går til.. PINSEN! Få
vet hva det er. Ingen har sagt fra når det er. På 3. dagen
nå uten mat. Bare ekle sjapper med 200 m lang kø åpne.
Ikke engang på Blindern, midt i eksamenstida er det mulig
å oppdrive mat eller kaffe. Takk KrF!
I pinsen er det lov å være sulten
Grest @Grest_
Hva hadde norske studenter vært uten nudler.
Sultne
Kristoffer Berg @kristoberg
Takk gud for SiO-monopolet på Blindern som gir 10 minutter kø på børeksjappa under t-banen.
God sommer!

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

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

Læring hele året
Eksamen
Dag Michalsen, dekan ved Det
juridiske fakultet

Ingrid N. Ekeberg bringer mange viktige poen-

ger til torgs i sin kommentar «Mandag hele året»
8. mai 2018, om gjentaksproblematikken ved Det
juridiske fakultet: Eksamen stresser studentene,
det er en urealistisk forventning om et A-snitt og
eksamen må gjøres mer treffsikker.
Fakultetet og studentene har en felles interesse

i at studiet gjennomføres på normert tid, og at
læringsutbyttet blir best mulig. Vi ønsker kandidater som er engasjert i faget og ikke bare fokuserer på eksamen. Ekeberg sier «mandag hele
året» i sin overskrift, men jeg vil heller si «læring
hele året»!
Jeg forstår at studentene er bekymret for at

endringer i gjentaksreglene skal begrense deres
muligheter i arbeidsmarkedet. Likevel mener jeg
jusstudentenes gjentak av beståtte eksamener er
et symptom på urealistiske forventninger om A,
og et resultat av et overdrevent karakterfokus.
Skal vi gjøre noe med dette, må vi ta tak i de underliggende utfordringene.

En utfordring er å få arbeidsgivere til å ha en

bredere tilnærming når de vurderer kandidatene
enn bare karakterene. Her virker det som det må
en holdningsendring til, noe jeg mener må være
et felles løft for arbeidsgiverne, studentene og de
tre fakultetene å få til.
En annen utfordring er eksamen. Løsningen

er ikke bare å stramme inn på antall gjentak,
vi må også se på hvordan vi prøver studentenes kunnskaper og ferdigheter. Blant stikkordene er varierte eksamensformer og bestått/
ikke bestått. Ved å gi studentene flere arenaer
å utfolde seg og vise sine ferdigheter på, kan
vi bygge ned skottene mellom eksamen og læring. Jeg mener det vil gi bedre kandidater til
arbeidslivet.
Rektorene er med rette bekymret for konse-

kvensene av gjentak og dårlig gjennomstrømming. En annen bekymring er at finansieringen
av juristutdannelsen ikke skal være tilstrekkelig for å møte de behovene vi ser for å utvikle
studiet i riktig retning, med større innslag av
kliniske kurs og studentaktivisert undervisning. Alle bør derfor arbeide for gode rammevilkår for en fremtidsrettet juristutdanning!
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Teater: I oppsetningen «Døgnfluer 6 - fire teaterstykker laget på ett døgn» får fire grupper med regissører, dramatikere, scenografer og skuespillere 24 timer til å lage
hvert sitt teaterstykke. Døgnfluer er produsert av Simen Formo Hay, Johanna Scheie Orellana og Erik Rimestad Frogner. Her er skuespiller og Universitas-kommentator
Selma Joner i stykket «En avslutning».

All verden er en scene
(hvis du har gått på KHiO)
Kommentar
Selma Joner, journalist i Universitas
og skuespiller

Den våren jeg kom hjem til Oslo med bachelor i skuespillerfag fra Teaterhøgskolen i Nord-Trøndelag,
kom min bestevenninne inn på Teaterhøyskolen i
Oslo. Overraskende mange ganger den sommeren
ble jeg spurt «har du tenkt til å søke KHiO, da?», og
hver gang forsøkte jeg å svare «nei, det ville jo vært
litt rart, i og med at jeg har en bachelor i skuespill fra
før», uten å avsløre hvor skamfull jeg ble. Å komme
inn på KHiO er som å bli rockestjerne over natta. En
lusen liten bachelor fra det landlige Trøndelag har til
sammenligning lite å stille opp med.
Hvert år utdannes det om lag 30 skuespillere fra

landets tre statlige teaterhøyskoler; Teaterhøyskolen i Oslo (KHiO), Teaterhøgskolen i Nord-Trøndelag
(nå Nord Universitet) og Akademi for scenekunst
(NTA). Disse skolene tilbyr forskjellige skuespillerutdanninger basert på forskjellige teaterpedagogers
metoder og teorier, men KHiO er skuespillerkunstens bastion, med høyest søkertall og høyest antall
studenter ansatt ved institusjonsteatre ved endt utdanning.
Hadde det vært sånn at alle landets teatersjefer så

avgangsforestillingene til de tre statlige skolene og
på magisk vis var enige om at studentene fra KHiO

var de beste, hadde saken vært en annen – men sånn
er det ikke. Min avgangsforestilling ble sett av nøyaktig én teatersjef (all ære til Erik Schøyen, tidligere
teatersjef på Haugesund teater). Utover det så ingen
oss i Oslo, og i Trondheim glimret Trøndelag teaters
Kristian Seltun med sitt fravær.

skal ikke se lenger enn til Danmark for å få bekreftet
at rekruttering fra tre skoler er mulig. Der er de tre
statlige skolene samlet under fellesbetegnelsen Den
Danske Scenekunstskole, og derfra leveres skuespillere til alle landets scener.
En typisk fordom mot ikke-KHiO-skuespillere,

Det er beinhardt å være skuespiller, men ei er det

heller det som kritiseres. Det er det tilsynelatende
ikke-eksisterende ønsket om å hente nye impulser
der nye impulser er å finne som må til livs. Hvorfor
vil man ikke utnytte seg av ressursen det er å kunne
velge og vrake i 30 skuespillere som på papiret er

«

Å komme inn på KHiO er som
å bli rockestjerne over natta

»

like kvalifiserte? Det er et tankekors at «sunn konkurranse» er å foretrekke i alle andre bransjer enn
skuespillerbransjen, der det virkelig er potensial for
utnytting.
«Det handler om eksponering» forsvares det – det er

enklere å få med seg hva som skjer i Oslo. La oss følge
den logikken et lite stykke videre: Hvorfor er ikke
de fleste skuespillerne som ansettes på Trøndelag
Teater fra Teaterhøgskolen i Nord-Trøndelag da? En

er at de ikke behersker tekst godt nok til å arbeide
på landets institusjonsteatre. Dette argumentet er
langt ifra godt nok, og burde snarere leses som en
kritikk av hele Teater-Norge. Hvis bransjen er så
snever at den utelukkende betrakter «tekstbasert»
scenekunst som et verdifullt kunstuttrykk, er det
i seg selv problematisk. Følgelig er det også der forandringen må starte, og det står mange kreative
skuespillere på sidelinjen klare til å gjøre den jobben.
I en ideell verden er Norges statlige teaterskoler

likestilte, og fremtidige kunstnere kan søke seg til
den skolen de faktisk ønsker å gå på. Om det så er
interessen for maskespill, Marina Abramović eller
Henrik Ibsen som ligger til grunn for skuespillerdrømmen. Det er synd at skuespillere søker KHiO
fordi det er «one way or the highway». Dette spenner ben på mangfold og utvikling. Hvis teatret skal
speile samfunnet og fortsette å være relevant i en
digital verden – da trenger vi all den hjelpen vi kan
få. Når ting en gang er som de er, Kristian Seltun,
er det vel ikke for mye forlangt at du tar bussen til
Verkstedhallen neste gang anledningen byr seg.
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Blodbad på
nicaraguanske
universiteter
Flere titalls mennesker er
drept i demonstrasjonene
som startet som en protest
mot president Daniel Ortegas
planlagte pensjonsreformer.
Nå krever studentene hans
avgang.
Opptøyer
tekst Kristine Vasland Flåt og Emilie Solberg

– Vi ønsket egentlig bare å beskytte våre besteforeldre som har jobbet hardt hele livet,
men det endte med at en rekke mennesker
ble såret og drept. Spesielt hardt gikk det
utover studentene, forteller Veronica Torres som til daglig studerer sosialt arbeid ved
UNAN Managua i landets hovedstad.
. april tok nicaraguanske studenter til
gatene for å protestere mot de planlagte pensjonsreformene som ble vedtatt av president
Daniel Ortega den  april. Disse ble trukket

«

De angriper oss med
gass og kuler. De dreper
studenter inne på universitetene, de dreper
journalister i gatene og
de kriminaliserer alle
unge mennesker

»

Shaunny Cerviño Edwards, student

tilbake fem dager senere, men protestene
fortsatte som følge av at befolkningen følte
seg undertrykket av landets regime.
Den siste måneden har  mennesker
blitt drept i de voldelige opptøyene. Ifølge
tall fra en nylig rapport fra den Interamerikanske menneskerettighetskommisjonene
(CIDH) er  personer registrert drept, 
sårede og  personer arrestert, hovedsakelig studenter, journalister og menneskerettighetsforkjempere.
Voldelige sammenstøt
Ifølge Torres har flere studenter ved universitetene forsvunnet og blitt hardt skadet.
Etter at de første studentene ble drept har

protestene gått fra å handle om velferdsreformer til å kreve president Ortegas avgang.
– Det handler ikke lenger om reformene,
men undertrykkelsen og forfølgelsen vi opplever, sier Torres.
Hun understreker at hun selv og flere av
demonstrantene har støttet Sandinist-styret
til Ortega frem til nå.
– Jeg synes det er urettferdig at vi skal bli
behandlet som kriminelle bare fordi vi står
opp for det vi mener er riktig. Nicaragua er
et land med mye fattigdom, og en stor andel
av studentene lever på offentlige stipendordninger, sier hun, og legger til:
– Etter at alt dette kaoset brøt ut har disse
studentene blitt truet med at de skal bli fratatt denne økonomiske støtten, og de som
bor på internat har blitt tvunget til å flytte
ut.
Misnøye over lengre tid
Førsteamanuensis Mariel Aguilar-Støen ved
Senter for Utvikling og miljø (SUM) på Universitetet i Oslo forsker på Latin-Amerika,
og mener misnøyen med landets regime og
regjering har bygget seg opp over tid.
– Folk i Nicaragua har protestert mye i de
siste årene, men det er først nå at myndighetene har reagert på en så voldelig måte.
Spørsmålet er ikke om folk har fått nok, for
det har de for lenge siden, men hvorfor politiet reagerte på den måten de gjorde nå, sier
hun.
– Politiet har aldri vært voldelig. Politiet
var tidligere uavhengig av presidenten, men
som følge av lovendringer er nå Daniel Ortega øverste kommandør for både politiet og
hæren.
Aguilar-Støen tror svaret på reaksjonen
ligger i at myndighetene ble tatt på senga.
Videre tror hun protestene egentlig begynte
en uke før de store demonstrasjonene, som
følge av en skogbrann i et naturreservat nord
i Nicaragua, hvor det var mangel på informasjon og myndighetene ga motstridende forklaringer.
– Protestene nå viser for det første at Ortegas regjering gjorde en tabbe ved ikke å
debattere pensjonsreformer med en av deres
viktigste allierte, nemlig næringslivet. Men
under overflaten ligger en økende misnøye
med en stadig mer autoritært og populistisk regime, samt mangel på ytringsfrihet og
pressefrihet, sier hun.
Flere protester
Den siste måneden har protestene økt i både
omfang og styrke. Student Torres forteller at
de fleste offentlige universitetene i landet
har den siste måneden blitt okkupert av politiet og paramilitære styrker.

Voldelig: Den 18. april deltok nicaraguanske studenter i protestene mot president Daniel Ortega. 51 mennesker har mis
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stet livet i de voldsomme opptøyene den siste måneden.

– I Managua er det hele tiden konfrontasjoner
mellom studentene, andre protestanter, politiet
og «la joventud sandinista» (de unge sandinistene,
som støtter presidenten, journ.anm.). Politiet angrep universitetet mitt med våpen mens studentene var på innsiden. Myndighetene dreper oss,
sier Torres.
CIDH har observert og gjort en vurdering av situasjonen som har eksistert siden 18. april, og konkludert med at det begås grove menneskerettighetsbrudd i landet.

Kommisjonene vektlegger en brutal voldsbruk
mot protestantene fra politiet og statlige sikkerhetsorganer, samt innblanding av paramilitære
grupperinger, som har ført til flere titalls drepte,
hundrevis av sårede, i tillegg til ulovlige og tilfeldige arrestasjoner.
Videre har de observert tortur, umenneskelig
og krenkende behandling av sivilbefolkningen og
en omfattende sensurering av mediene. De har
også registrert enkelte tilfeller av angrep og drap
på politiet og andre offentlig ansatte, men det er
usikkert hvem som står bak ifølge rapporten.
Stormet universitetet
– Jeg har deltatt på en del demonstrasjonstog, men
aldri blitt igjen og sovet på universitetet med de andre studentene. Ærlig talt så er jeg redd for hva som
kan skje med meg, så jeg foretrekker å være med å
påvirke på andre måter, forteller studenten Shaunny
Cerviño Edwards.

Selv har hun valgt å engasjere seg ved hjelp av
sosiale medier, lage kunst og støtte studentene
med mat og vann.
– Søndag trodde man egentlig at man skulle komme frem til en avtale, men i stedet stormet de nok et
universitet i Managua. I dialogene er det ingen fremskritt, alt bare stagnerer og Daniel Ortega møter ikke
engang opp. Han snakker om fred, men vil ikke gi
slipp på makta. Situasjonen her er veldig vanskelig.

– Hvis politiet ser noen med veske eller sekk
blir de automatisk anklaget for å være kriminelle.
– Vi er ikke bevæpnet. Vi er ikke kriminelle. Vi
forsvarer oss bare på best mulig måte. De angriper
oss med gass og kuler. De dreper studenter inne
på universitetene, de dreper journalister i gatene
og de kriminaliserer alle unge mennesker, sier Edwards.
Får ikke hjelp ved sykehusene
Ifølge rapporten til CIDH har flere studenter og unge
blitt tilfeldig angrepet og arrestert i gatene, bevæpnede styrker har stormet kirkene som har huset
studenter, og flere offentlige sykehus har nektet å
utføre de nødvendige prosedyrene for å redde sårede
pasienter.

Mange av dem som har blitt skadet i demon-

FOTO: VERONICA TORRES

strasjonene skal ha blitt nødt til å oppsøke private
klinikker eller improviserte helsestasjoner bestående av frivillige fra internasjonale hjelpeorganisasjoner og medisinstudenter.
– En venninne av meg fra universitetet ble
skutt, men hun døde ikke med en gang. Da hun
kom til sykehuset fikk hun ikke hjelp, sier Edwards, og fortsetter:
– De offisielle tallene på antall døde er ikke så
høye, men jeg kan love at det flere som har omkommet som følge av skadene de har blitt påført.
Mange dør i sykehuskøene, og de som ikke har
penger til å betale for å få hjelp ved de private sykehusene overlever ikke.
Veronica Torres forteller at hun som student er
redd for å gå ut av huset.
– Det ikke lenger bare de som protesterer som
blir angrepet, men hele sivilbefolkningen, spesielt
oss unge. Hvis jeg går ut på gaten med en sekk og
politiet ser meg, blir jeg ransaket og behandlet
som en kriminell, sier hun, og legger til:
– Dette begynte som en studentdemonstrasjon, men nå har store deler av befolkningen blitt
involvert. Både bønder, arbeidere, feminister og
menneskerettighetsforkjempere har blitt med i
kampen.
Dialog
Førsteamanuensis Mariel Aguilar-Støen tror det kan
bli vanskelig for Daniel Ortega å bli sittende som president.

– Regimet har mistet legitimitet.  er drepte,
og ifølge rapporten fra Interamerikanske menneskerettighetskommisjonen er tallet enda høyere.
De første ukene etter . april var veldig viktige for
presidenten. Studentene krever nå hans avgang,
og jeg tror at hvis flere nøkkelpersoner i regjeringen forlater ham, kan han ikke fortsette.
Forrige uke åpnet Ortega for en nasjonal dialog
med opposisjonen etter protester i nesten en hel
måned.
– Tror du dialogene vil føre til noe?
– De kan føre til etablering av en uavhengig
sannhetskommisjon som ser nærmere på drapene. Selv om de fleste mener politiet har drept alle,
så vet man ikke. Derfor trenger man en uavhengig
kommisjon, som er en av anbefalingene som menneskerettighetskommisjonen kommer med. Dialogen kan føre til det, selv om Ortega sin intensjon
er noe helt annet, sier Aguilar-Støen.
Veronica Torres ser imidlertid ikke noen løsning på dialogene som er i gang.
– De har ikke kommet frem til noe så langt, og
jeg tror at dersom de inngår en avtale kommer den
til å bli brutt. Jeg tror den eneste måten dette kan
løses på er at presidenten går av, at det holdes valg
og at noen andre får styre landet vårt, sier hun.

Protester: Studenter har tatt til gatene i Nicaraguas hovedstad Managua, hvor de demonstrer mot den sittende
presidenten.
FOTO: VERONICA TORRES
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Grusomhetens
Ikke lek smart med juryen på
Teaterhøgskolen.
Opptaksprøve
tekst Johannes Fjeld
journalist, influencer,
operasanger, dypt i gjeld
foto Erlend Dalhaug Daae,
Lucas Leonardo Ibanez-Fæhn

Hva skal til for å bli skuespiller? Gir skuespilleren virkelig mer av seg selv enn en
rørlegger eller kontoransatt? Er hele verden en scene, og er vi alle skuespillere i
livets omreisende teater – gjøglere i eksistensens kabaret? Og hvorfor er det å
søke på Teaterhøgskolen en «greie som
etterlater dype spor av selvforakt i mennesker», slik en andreårsstudent på skolen beskrev det?
Etter å ha mislyktes på opptaksprøven til Norges musikkhøgskole fortsatte
jeg ferden min. Neste mål var Teaterhøgskolen.
Opptaksprøven til Teaterhøgskolen
foregår som følger: Kandidater har  minutter på seg til å fremføre en selvvalgt
monolog på et skandinavisk språk.
Som en del av forberedelsene fikk jeg
tips fra skuespiller, musiker, fiskehandler
og Camp Culinaris-deltaker Kim Kolstad,
samt Teaterhøgskolen-alumni Nils Vogt,
aktuell med jubileumshowet «Mot i brøstet – alt du ikke visste». Rådene var gull
verdt, men kunne dessverre ikke forberede meg på det som skulle komme.
Jeg valgte teksten Psykose : av
Sarah Kane simpelthen fordi jeg hadde
blitt fortalt at det var en av de vanligste
tekstene å fremføre. Dette var min første
feil. Men la meg ikke foregripe begivenhetenes gang.
Dagen kom og jeg var et oppkomme
av nerver og tics. Heldigvis var jeg ikke
alene – kandidatene på Teaterhøgskolens
venterom er den mest nervøse gjengen
jeg har sett på denne siden av Angstringen Norge. Tro mot prosjektet mitt
hadde jeg bare brukt to dager på å øve,
og kunne ikke teksten utenat. Dette var
min andre feil.
Omsider ble også jeg kalt inn i teaterløvens hule. Jeg rakk å fremføre ca. ¾ av
det jeg hadde planlagt før jeg ble avbrutt
av et kontant og lite blidt «TAKK!» fra
jurymedlem Miriam Sogn. Jeg begynte
nervøst å bevege meg mot døren, men
fikk streng beskjed om å bli. Jurymedlem og Snøfall-skuespiller Iselin Shumba
reiste seg fra stolen.
Scenen som deretter utspilte seg var
en studie i sosialt ubehag, en reise fra
konflikt til forløsning – og et grenseoverskridende dypdykk i min egen psyke jeg
fremdeles arbeider med å fordøye.
– Jeg var den som var mest positiv til
dette opplegget i utgangspunktet, og nå
har jeg bare lyst til å trekke meg, begynte
Iselin i et tonefall som slettes ikke var
særlig Snøfall.
– Folk kommer hit og de tar en ekte
risiko. Dette her var ingenting. Det var

ikke morsomt. Det var ikke bra. Det var
ingenting! Du risikerer ikke en dritt! Det
var jævlig dårlig!
På dette tidspunktet opplevde jeg en
paradoksal ro. Jeg hadde vært så nervøs
før jeg gikk inn at skyllebøtten ga meg
en følelse av katarsis. Endelig var det like
mye stress på utsiden som på innsiden –
og jeg kjente at jeg strengt tatt var enig i
kritikken. Jeg begynte å spørre om hvordan vi kunne løse dette, og om jeg kunne
prøve på nytt. Juryen var lite begeistret
for forslagene mine.
– Du skal ikke velge noe bare fordi
mange gjør det! Du skal velge noe som er
nært deg selv, noe personlig!
Akkurat da var det som om noe løsnet. Sekunder senere sto jeg og bekjente
svært personlige ting til Iselin Shumba
– foran juryen, studiekonsulent Kristin
Øye Gjersdal og kameramann Erlend
Lunde Holbek, som senere beskrev seansen som «en av de sykeste sosiale situasjonene jeg har vært i noensinne». Jeg
deler hans opplevelse.
Hvis du ikke får SiO-psykolog og synes egenandelen på DPS blir litt stiv kan
jeg på det varmeste anbefale å ventilere

«

Hvis du ikke får
SiO-psykolog og synes egenandelen på
DPS blir litt stiv kan
jeg på det varmeste
anbefale å ventilere til
Iselin Shumba.

»

til Iselin Shumba.
På dette tidspunktet endret minen til
Iselin seg fra en blanding av forakt og resignasjon til entusiasme og velvilje.
– Bra! skrek hun.
– Nå våkner du! Bruk det! Gå hjem.
Ta en allnighter. Forbered noe personlig.
Noe om faren din! Eller oppveksten din!
Kom tilbake her i morgen. Vær litt på vippen. Det er sånn vi har det hver dag. Det
er livet vårt!
Jeg dro hjem, delvis lammet, delvis
revitalisert av det jeg hadde vært med på.
Jeg var satt ut, men følte meg også ivaretatt og sett. Det føltes som om jeg hadde
vært med på en intervensjon – ikke som
om noen hadde vært slemme mot meg,
men tvert imot som om jeg hadde blitt
utsatt for en solid dose tough love. Det
gikk opp for meg at jeg ville bli nødt til å
dykke dypt ned i avgrunnen av min egen
sjel for å gi juryen det de ville ha. Jeg
hadde fått en ny sjanse, og jeg skulle faen
ikke la den gå fra meg.
Etter flere timer med mislykkede forsøk på å gnure ut en soliloquy om faren
eller oppveksten min, falt valget på åp-

Universitas tar
opptaksprøven
 Journalist Johannes Fjeld tar opptaksprøvene til ulike høyskoler i Oslo.
 Hensikten er å vise hvordan opptaksprøvene foregår, og hvordan
de vurderes bak lukkede dører.
 Dette var en «liksomprøve», og
juryen forholdt seg til det. Vanligvis
gir de ikke muntlig tilbakemelding.
Studiekonsulent er vanligvis ikke
tilstede under opptaksprøver.

ningsmonologen fra skuespillet «August:
Osage County». Jeg oversatte den selv,
og skrev om navn så den handlet om meg
selv og mennesker i mitt liv.
Dagen etter sto jeg nok en gang på
venterommet og ventet på å bli kalt inn
av juriemedlem Øystein Stene. Kort tid
senere sto jeg igjen foran juryen.
Denne gangen gikk det meget bedre.
Det gikk faktisk jævlig bra.
Jeg kom selvfølgelig ikke inn, men
forskjellen mellom dag én og dag to var
som forskjellen mellom Anders Danielsen Lie i «Tomme tønner» og Anders Danielsen Lie i «Oslo, . august».
Jeg følte et stikk av mestringsfølelse
jeg umiddelbart kvalte med innøvd ironi.
Etter klemmer, lovord og noen innspill fra Iselin som minnet mistenkelig
om ting gestaltterapeuten min pleide å si
da jeg var i rusbehandling i Indre Østfold,
ble jeg stående med jurymedlem Demian
Vitanza.
– Henvendelsen var der ... begynte
han mens han boret blikket inn i meg.
Det føltes som om brilleglassene hans
rørte ved sjelen min.
– Men du må holde den … Helt til det
blir ubehagelig.
Vi ble stående noen veldig lange sekunder og se på hverandre i åndeløs stillhet.
Men jo mer jeg prøvde å være i øyeblikket, jo mer ble jeg distrahert av tingene rundt meg. Oppmerksomheten min
ble ugjenkallelig dratt mot det Vitanza
hadde i hånden: En kartong skummet
melk. Jeg kunne ikke annet enn å være
ærlig.
– Og mens du prater til meg nå om å
være i øyeblikket, blir jeg dratt ut av øyeblikket av at du holder en kartong med
skummet melk, bekjente jeg.
Uten å bryte øyekontakten svarte
han:
– Det var det eneste de hadde.
PS: Miriam Sogn luftet bekymringer
om at reportasjen kom til å underbygge
oppfatninger noen tydeligvis har om at
Teaterhøgskolen er en sekt. Denne sammenligningen faller selvfølgelig på sin
egen urimelighet. Sekter er umulige å
forlate, mens Teaterhøgskolen er umulig
å komme inn på. Ingen ble nektet i døra
i Jonestown fordi de ikke holdt øyekontakt lenge nok.

Stemning: Undertegnede kaster den proverbielle ballen me

UÆÆ: Det sies at når du stirrer inn i avgrunnen, stirrer avgru
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ns Teaterprøve
Uvurderlig: Nils Vogt ga undertegnede det uvurderlige perspektivet til en tidligere KHiO-elev.

ed Kim Kolstad.

unnen tilbake. Her finner undertegnede ut at når du skriker til Kim Kolstad, skriker Kim Kolstad tilbake.

Spenning: Undertegnede på vei mot løvens hule.

Oioi nå skjer det: Undertegnede blottlegger sjelen sin foran juryen.

The jury: Fra venstre til høyre: Iselin Shumba, Øystein Stene, Mirian Sogn, Demian Vitanza.
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Ram reiseapp
APP: Kanskje har du allerede jumpa

KULTUR

ut i ferien, eller så er den forhåpentligvis rett rundt hjørnet. Drar du på
storbytur i sommer, last ned appen
«Infatuation». Appen byr på gjennomgående detaljerte anmeldelser
av spisesteder i et utvalg av verdens
storbyer – litt som en Aftenpostens

restaurantguide på speed. Her er det
nemlig flust av lister, konkrete retter
en bør prøve, og en meget god kartfunksjon om hva som ligger i nærheten av deg. Her tar du valget basert
på enten situasjon, selskap, nasjonalitet eller navn. TripAdvisor kan ta
seg en bolle.

Kunne du klart deg u
Savner du spill som Snake og Space
Impact, nedlastbare ringetoner og
uendelig batteritid? Disse studentene valgte bort smarttelefonen til
fordel for en gammel Nokia.
Teknologi
tekst Maria T. Pettrém
illustrasjon Lise Blekastad

Har du noen gang sittet på lesesalen og tatt deg selv
i å scrolle nedover Instagram-feeden for ørtende
gang istedenfor å lese pensum, gått glipp av viktige
poenger i en forelesning fordi du satt og svarte på
en Facebook-melding eller vært mer opptatt av å
snappe ditt fargerike tankekartet enn å huske det?
En undersøkelse gjennomført av Norsk studentorganisasjon (NSO) og Universitas våren 2018 viser
at 48 prosent av de spurte studentene opplever at
sosiale medier går utover studiene. Men studentene er ikke alene om å være avhengige av telefonen.
Nordmenn sjekker mobilen i gjennomsnitt 150
ganger i døgnet, ifølge en undersøkelse gjennomført av NHH i 2015. For de aller fleste er mobilen
en naturlig forlengelse av armen, og det første og
siste vi hviler øyet på når vi våkner og legger oss.
Likevel økte salget av den gamle klassikeren Nokia
3310 kraftig i fjor sommer, ifølge NRK. Parallelt
blomstrer begrepet «digital detox», emneknaggkampanjen #DeleteFacebook herjet på sosiale medier i kjølvann av Cambridge Analytica-skandalen,
og serier som Black Mirror og Westworld gir oss
innblikk i teknologiens dystopiske potensiale.
Er det en anti-teknologisk motreaksjon på vei?
Er vi i ferd med å bli lei av å være konstant stimulert, pålogget og tilgjengelig? Holder vi på å få teknofobi?
«Klassisk burner-telefon»
– Jeg trenger bare å lade den én gang i uka!
Sindre Bjørkli Ramberg (25) har tatt seg en etterlengtet pause fra «bachelorhelvetet» og ligger lett
henslengt, med solbriller på nesen, i gresset under
et tre ved Akerselva. Ramberg studerer musikkproduksjon på Westerdals, men i lomma har han
verken Spotify eller sosiale medier. Han fisker opp
mobilen og viser frem en gammel Nokia av «ukjent
modell», eller det han selv beskriver som «en klas-

sisk burner-telefon». Mer om det senere.
Mer tilstede
I fjor ble Ramberg frastjålet smarttelefonen, og
fikk den gamle Nokiaen som midlertidig lånetelefon. Nå har det gått ett år, og Ramberg har ikke følt
behov for å oppgradere «dumbphonen».
– Etter et par måneder merket jeg at jeg ble mer
tilstede i samtaler. Jeg sjekker ikke Instagram mens
jeg er på skolen eller ute på byen – jeg er tilstede der
jeg er, forteller han og påpeker at selv om han «ser
litt hippie ut», er han ikke helt «føkk teknologi».
For Ramberg handler det om teknologivett.
– Da jeg var hjemme i jula var det jeg som var
mest hjemme, for å si det sånn. Da de andre satt på
iPaden sa jeg: «Hey folkens, skal vi legge ned skjermene og spille Ludo eller?».
Reaksjonene på hans gamle Nokia varierer, men
det er særlig én ting som går igjen:
– Mange tror jeg dealer narkotika fordi jeg har
en «burner-telefon», sier han. Når både journalist og fotograf ser ut som to spørsmålstegn, forklarer han:
– Burner-begrepet er
veldig vanlig blant
folk som selger stoff,
og betyr at du har en
ikke-sporbar telefon.
En gang jeg sto utenfor
utestedet Jaeger i Oslo
og sendte en SMS til en
kompis, kom det en narkodealer bort til meg og
ner
Ven
sa: «Go away, you can
not take the business
here!».

kontant nei.
– Jeg har ikke lyst på muligheten til å ha alt tilgjengelig hele tiden. Det tror jeg ikke er sunt. Du
blir jo helt avhengig av den lille dingsen. Jeg ser jo
hvordan vennene mine ikke klarer seg uten telefon, forteller Sand. Når venner og familie har tilbudt ham sine gamle smarttelefoner, har han takket pent nei. Han er ikke interessert. Praktiske og
sosiale utfordringer knyttet til hans gamle Nokia,
stiller han seg uforstående til.
– Jeg har jo tilgang til Facebook på datamaskinen. Hvis jeg har tid og lyst til å finne på noe, ringer
jeg bare, sier han lattermildt.

Aldri hatt smarttelefon
Mats Ola Sand (28)
studerer realfag ved
Universitetet i Oslo
(UiO), og har aldri i
sitt liv hatt en smarttelefon. I dag har han
en Nokia 3310 – en
telefon som gir ham
muligheten til å ringe,
sende SMS og knipse bilder. Når han får spørsmål
om han noensinne har vurdert å gå til anskaffelse av
en smarttelefon, svarer han
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Kunstneriske avganger Lovstafett over fjellet

N

AVGANGSUTSTILLING: Mens
Blindernstudenter låser seg inn på
svette lesesaler de neste ukene, bryter studenter i kunstneriske fag ut i full
blomst både på KHiO og Høyskolen
Kristiania. Slutten av vårsemesteret
byr på flust av avgangsforestillinger,
innen alt fra billedkunst til konserter til

skuespilleri. Oddsene for å få med seg
morgendagens mest talentfulle designere eller fotografer er gode, sjekker
du ut arrangementsoversiktene til
skolene. Kunstnernes Hus, Kunsthøgskolen, Universitetets aula, Saga kino,
John Dee og Westerdals Oslo ACT
campus Fjerdingen er blant stedene.

SPORT: 414 kilometer på 28 timer,
sier du? 1.-2. juni arrangeres Lovstafetten for 24. gang, som en edel kappestrid mellom utvalgte studenter fra
juridiske fakulteter ved Universitetet
i Oslo og Bergen. Stafetten er delt
inn i løpe- og sykkeletapper, og baserer seg på å frakte den nyeste ut-

gaven av lovsamlingen raskest mulig
over fjellet. Det ryktes om et intenst
revansjelystent UiO-lag, da tigerstadens juristspirer ifjor måtte se seg
slått med usle 53 sekunder. På Facebooksiden for arrangementet loves
det folkefest og feiring, og attpåtil
mulig livestream over Haukelifjell.

uten smarttelefonen?
Ikke noe nytt
Trine Syvertsen, professor i medievitenskap ved
UiO, har forsket på mediemotstand og ga i fjor ut
boken Media resistance: protest, dislike, abstention.
Hun forteller at selv om begrepet «digital detox»,
det å distansere seg fra eller ta pauser fra smarttelefoner og digital teknologi, har blomstret opp de
siste årene, er ikke denne mediemotstanden et nytt
fenomen i et historisk perspektiv. Nye medier har
alltid utløst både optimisme og pessimisme.
– For noen år siden ble tven ofte forbundet med
noe overfladisk, og ved ikke å ha tv markerte man
at man var et menneske som ikke fulgte strømmen,
tenkte selv og kanskje var mer opptatt av «ekte»
verdier, forklarer Syvertsen.

Jeg kommer ikke til
å ta over livet ditt.
Med mindre du blir
avhengig av å spille
snake da ;-)

Omvendt statusmarkering
Evnen til begrensning og selvkontroll når det gjelder digital teknologi som tv og smarttelefoner blir
i vårt moderne overflodssamfunn det medieforskeren beskriver som en «omvendt statusmarkering».
– Istedenfor å vise at du har dyre og fine ting,
viser du frem at du kan klare deg uten, sier Syvertsen. Hun tror at å velge bort smarttelefonen eller
koble seg av sosiale medier ofte er både en politisk
og en selvregulerende reaksjon. På den ene siden
markerer man identitet og avstand fra overflod og
store kommersielle selskaper, på den andre siden
handler det om en form for selvhjelp.
– Sosiale og digitale medier oppleves av mange
som invaderende og avbrytende. Noen må derfor
ta kontroll over egen mediebruk for i det hele tatt
å få sovet, jobbet og studert, forklarer Syvertsen.
Hun synes det er interessant at det har dukket opp
flere selskaper som forsøker å tjene penger på «den
digitale detox-bølgen». Det være seg ferietilbud der
man må levere inn telefonene når man sjekker inn,
eller apper som skal hjelpe deg å koble av.
Digital detox
Men hva gjør en digital frakobling
egentlig med oss? Syvertsen forteller at forskning på folk som har
forsøkt å ha en digital detox viser at mange melder om større
følelse av kontroll over livet,
større ro, nærere relasjoner, færre avbrytelser og
større konsentrasjon.
Det er også vanlig at
folk er mer ute i naturen. På en annen side
kunne flere rapportere om opplevelsen av ikke å henge
med i samtaler, og
en følelse av utenforskap.
Syvertsen
er
imidlertid skeptisk til å bruke ord
som «teknofobi»
og «teknologifrykt»
om folk som ikke
har smarttelefon eller sosiale medier, da
hun mener det signaliserer at de som er teknologipositive er rasjo-

nelle og de som er teknologikritiske er irrasjonelle
og styrt av frykt.
– Jeg synes det er mer interessant å se på dette
som et spekter av reaksjoner på store samfunnsendringer. Reaksjonene som kommer nå handler
nok om at folk føler de har vært for naive i møte
med de store teknologiselskapene. Jeg synes det er
vanskelig å kalle det for frykt når folk er kritiske.

«

Hvis jeg skal nye
steder i Oslo må jeg
huske kartet i hodet.
Det har hendt at jeg har
laget meg et lite skattekart på papir for å finne
veien

»

Sindre Bjørkli Ramberg

Firkant, firkant, firkant
Tilbake i skyggen under treet ved Akerselva spør
vi Ramberg om hva han opplever som de største
ulempene ved ikke å ha en smarttelefon. Livet med
en gammel Nokia kommer nemlig ikke uten praktiske utfordringer.
– Hvis jeg skal nye steder i Oslo må jeg huske
kartet i hodet. Det har hendt at jeg har laget
meg et lite skattekart på papir for å finne veien,
forteller Ramberg og ler. Er det krise tyr han til
sin gamle Ipod uten WiFi, og har til tider blitt sittende i 30 minutter på McDonalds for å laste inn
et kart som viser veien.
I studiehverdagen kan det også være problematisk å være offline. Læringsplattformen de bruker
på Westerdals har en app, og når Ramberg har hatt
behov for servicehjelp får han ofte beskjed om å
laste ned denne.
– Da må jeg bare si: «Jeg har ikke smarttelefon,
du er nødt til å gi meg personlig service her. Beklager», sier han. Til sist trekker han frem en siste viktig
ulempe:
– Jeg får ikke smileys. Jeg får bare sånne firkanter. Når folk skriver «Hei, firkant, firkant, firkant,
firkant» sitter jeg og lurer på hvilke emoticons de har
brukt. Er det liksom tommel opp eller en smiley?
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Hjemmebane: – Jeg sa til den sure naboen min at «vi skal bare ha noen venner over, le litt, ha litt stand up i stua mi». Det syntes til og med han hørtes gøy ut, forteller Markus Finnanger (t.v.), her i selskap med kompanjong
Mike Johansen.

Stand-up i stua
Fem Westerdalsstudenter går
inn for å arrangere de beste,
mest intime stand up-opplevelsene i Oslo. Og det helst i
stuen din.
Underholdning
tekst Andrea Kunz
foto Ola Vatn

– Jeg har ikke sagt til naboen at jeg skal
ha 60 stykker i stua i kveld, så hvis de ringer på kommer jeg til å si at vi har en vake
for Pushwagner, sier Markus Kristiansen
Finnanger.
Latteren runger blant de 60 tilstede.
Det er premierekveld for stand up-konseptet «Hemmelig humor», og stuegulvet
i den lyse leiligheten i Gamle Oslo er fylt
til randen. Med i underkant av en halv
kvadratmeter hver til rådighet, er både
bekjente og fremmede intimt plassert i
sofaer, stoler og puter på gulvet. Foran
dem står to av kveldens initiativtakere,
leilighetsbeboer Finnanger og Mike Tors-

vik Johansen. De er kveldens konferansierer, og skal til å introdusere den første
komikeren i en rekke av fem. Humor er
ikke fremmed for denne dynamiske duoen, og de setter den lattermilde stemningen hos publikum fra første stund.

egne ben. Forandringene er dog ikke så
store.
– Forskjellen blir bare at folk må kjøpe
billetter på en annen nettside. Og så har
vi litt større frihet rundt planleggingen,
forteller Johansen.

Tidligere Sofar
Du har kanskje hørt om Sofar, et internasjonalt konsept der hverdagslige rom
blir brukt som intime scener. Artisten
som opptrer er hemmelig helt frem til
showstart, og man vet derfor aldri helt

Store navn
All jobben bak Hemmelig humor er frivillig, noe initiativtakerne sjonglerer med
studier og jobb. Alle, bortsett fra ferdigutdannede Ida Kviteberg, er studenter
ved tekst- og skribentlinja på Westerdals. Å drifte et konsept der man sirkulerer rundt noen av de største navnene
i komikerbransjen, går derfor under kategorien relevant erfaring. Det er nemlig
ikke hvem som helst som slippes ut på
stuegulvet.
På kveldens program står blant annet
Rasmus Wold og Lars Berrum, folk man
kanskje har observert fra stuen sin før,
men da gjennom TV-skjermen.
– I komedie opplever jeg at folk går på
det de vet er trygt. Stand up er en underholdningsform med stor trynefaktor.
Hvis det ikke funker, så funker det virkelig ikke, sier Kviteberg.
Du skal med andre ord slippe å åpne

«

Litt av målet er at
det skal føles som en
hjemmefest

»

Mike Torsvik Johansen

hva man går til. Det er dette konseptet
studentene bak Hemmelig humor springer ut fra. Gjengen på fem; Finnanger,
Johansen, Ida Kviteberg, Sunniva Kviteberg og Sara Figenschau, driftet tidligere
Sofar Comedy, men har nå valgt å stå på

lommeboka for klein stillhet.
Verdt å holde hemmelig
At Hemmelig humors premierekveld
er utsolgt, mener Kviteberg henger
sammen med arrangementets mystikk.
– Vi prøver å pirre litt med uvitenheten. Vi mikser det at vi kan overraske og
at folk kan se noe de aldri har sett før.
Det publikum imidlertid får vite på
forhånd, er at medbrakt alkohol er lov.
«Medbrakt og moro, forestilling og vors»
er en av de få setningene i beskrivelsen
på Facebook-arrangementet. Konferansier Johansen mener det er med på å skape
den avslappede stemningen de ønsker å
oppnå.
– Litt av målet er at det skal føles som
en hjemmefest. Det er god stemning og
folk får drikke det de vil, men ingen blir
fulle på de få timene vi holder på.
Forkaster norske normer
Kai Hanno Schwind, førsteamanuensis
ved Westerdals og humorforsker, synes
at hjemmekonsepter og stueunderholdning er en spennende trend.
– I digitaliseringens tid der vi ikke forlater stuene våre men bare ser i skjermer,
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Smått eksklusivt: – Vi kan leve med at det ikke er sikkert du får plass, og at du da heller må være med neste gang. Det skal ikke være for stort, det skal være intimt, forteller arrangør Ida Kviteberg. Sammen med fire
venner skal hun arrangøre Hemmelig humor én gang i måneden fremover.

Populært: På premierekvelden for Hemmelig humor 8. mai sprengte arrangørene publikumskapasiteten.
60 stykker fikk Westerdalsstudentene presset inn i studentkollektivet som stilte stua til disposisjon.

er det spennende å søke konsepter som
får oss ut og oppleve noe nytt. Slike konsepter som er i andres hjem er lavterskel,
der det er et mer personlig og intimt preg,
sier Schwind.
Arrangørene selv er klare på at intimitet er et nøkkelord. Litt kroppskontakt
med en vilt fremmed er å forvente, men
det er helt etter planen.
– Det er jo Norge, sant. Folk setter seg
ikke ved siden av folk de ikke kjenner med
mindre de må, og her må de, sier Johansen og ler.
Selv om det strider imot norske normer
funker det ganske bra. Etter pausen tar
konferansierene en sjekkrunde på hvor
mange som har minglet med en fremmed,
og det er fullt av hender i været. Kombinasjonen hjemmefølelse, latter og pils later
til å fungere magisk.

I publikums hender
Etter to timer er showet over, og latteren
holdes helt til utgangsdøra er lukket bak
siste gjest. At tilskuernes forventninger
ble møtt er viktig.
– Vi er liksom avhengig av at noen som
ser showet i kveld har lyst til å ha det neste
gang. Og sånn blir det jo egentlig fremover, forteller Johansen.
Sett at noen stiller med leiligheten, hagen eller huset sitt, skal Hemmelig humor
arrangeres én gang i måneden. Gjengen på
fem har bevist at ti ben er nok å stå på når
man har engasjementet og viljen til å fullføre, noe Sunniva Kviteberg understreker
at de har.
– Jeg føler det som får det til å funke
er at alle bryr seg oppriktig. Alle tar det
personlig hvis ikke det her går bra. Derfor
legger vi alle inn en innsats.

Avslappet: En av kveldens underholdere, Rasmus Wold, trives med uhøytideligheten stua byr på. – Man kan
teste litt mer her enn det man kan gjøre på Latter, liksom. Her er det lave skuldre.
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Mathias Gravdehaug

andmeldelser@universitas.no

Universitas anbefaler

Ny norsk musikk

(følg spillelista på spotify)

415 97 277

Fridag – Sebastian Zalo, Awawa
Vi tar fri! Stikker til Hovedøya! Sneiks!

Sunny city – Emile The Duke
Røverkjøp på positive vibber rett her borte!

Nummer en – Kjært Barn
Så godt at det må gå galt for noen

He Was In His Bubble – Tuvaband

ANMELDELSER

Filmatisk! På den helt perfekte måten

DEN STORE
SOMMERØLTESTEN
Simen Bro Windheim og Andrea Kunz,
i samråd med redaksjonen

Sommersby eplecider,
double press

Brooklyn Bel air sour
Dette er som å ta en tequila og så en
sitronbeta, bare positivt. Du skjærer
ikke tenner mens den farer nedover
halsen, men allikevel er alle dårlige avgjørelser kurert. Det er
deilig med en annerledes øl som
ikke er søt. Dette smaker litt
som noe mellom sure føtter
og rød og blå Cola. Lukten?
Som når du har vasket med Jif
4,5%
sitron. Dette smaker faktisk
Fresh Prince of Bel Air.

A

Kronenbourg 1664 Blanc

Denne cideren lukter faktisk
epler. Små, litt sure epler. Kanskje norske epler? Smaken er
som eplecider fra øverste
hylle, sånn som kun selges i pappkartong. Man
kan lett glemme at det
er alkohol i, og den er
derfor perfekt for deg
som ønsker å leve litt
4,5%
farlig i sommer.

A

Denne ølen lukter blomster og
sitrondrops. En perfekt balanse
av friskhet, fruktighet og syrlighet. Smaken er litt sånn som
dyre hudprodukter lukter,
med en antydning til såpe.
Den overdøvende sitrussmaken gjør at gjør at den
lever ølens grenseland.
Perfekt hvis du skal ut å
drikke øl, men ikke egent4,5%
lig har så lyst på øl.

A

Aass sommerøl
Christiansands bryggeri:
feriepilsen
Clausthaler radler lemon
Dette er ølen for deg som
ikke liker øl eller alkohol. Det
smaker syntetisk, på en god
måte, litt som Fanta Lemon.
Den er god, enkel og passer
kanskje enda bedre som
blandevann enn en egen
0,5%
drikke?

A

Denne sommerølen er mer fruktig enn annen sommerøl. Den er
frisk og utgir seg for å være
lett og enkel, men det har
faktisk nesten litt for mye
smak og komplikasjoner til
å nå helt til topps. Passer
nok uansett perfekt både til
å ha med på stranda, og å
4,7%
nyte i solnedgangen.

B

Tross i at denne ølen lukter litt
festivalurin, er smaken megafrisk. Litt som når du ligger
og steker i solen, og en frisk bris
kiler deg over kroppen. Den
smaker noe mørkere enn
fargen tilsier, og den føles
litt kaldere enn den faktisk
er. Denne ølen kan lett
nytes i mengder, formulert fra venstre som «høy
4,7%
bælmefaktor».

B
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Vilde Skau Jakobsen, journalist i Universitas

Ukas anbefaling

Stine G. Bergo, korrektursjef i Universitas

Salig stresskur
Hva: Spikermatte
Når: Eksa-

mesperiode
Hvor: I senga

eller på
gulvet

Ukas advarsel

Klammaklemma

Stressa? Har eksamensstresset satt
seg i kroppen slik at du har vondt i
ryggmusklene? Da dagdrømmer du
kanskje om å bli knadd av en profesjonell massør? Ikke kast bort pengene på
det. Jeg har en billigere og enda bedre
løsning. Spikermatte – et lite teppe
med plastikktagger på. Du må kjempe
deg gjennom de første minuttene, men

takler du det, vil en ny verden åpne seg
for deg. En verden der massasjestudioet har flyttet inn på rommet ditt på livstid, kun for 249 kroner! Jeg garanterer
en varm og god følelse – musklene vil
slappe av og du vil gli inn rett i søvnen.
Legg deg på denne i 20 minutter hver
kveld og eksamensperioden din vil gå
smertefritt for seg!

Hva: Klamydia :-s
Når: Før u
KNOW ;-)
Hvor: Mellom

lakenene 8-)

Knoppene har bristet, svetten renner
ned korsryggen, ølen bruser i blodet
og du er på vei hjem fra en lang natt
med hooket. Kondompakken poppes,
vel og bra, riktig så langt – men stopp
en hal! HUSK at det nye er ikke å huske
dongen, det nye er å huske å spørre
pent om alt står bra til med veslemann!
Nordmenn er på toppen av klammapy-

Fredrikstad sommerøl

Corona
Sagene Lys
Du vandrer gjennom en fransk
kornåker mens solen steker, i
distansen, fjerne måkeskrik og
sjølukt. Dette er en perle
av en sommerøl. Den er
enkel og fin samtidig som
den ser utrolig bra ut.
Litt basic bitch-vibber og
en noe enkel smak, men
4,5%
ellers komplett.

B

ramiden, synger fuglene, og hooket er
kanskje intet unntak. Hvis hooket trekker på skuldrene, sier det går fint med
kondom – DET GJØR KANSKJE IKKE
DET: Lommelegen.no sier at klamma
kan smitte også med kondom (søk opp
sjæl for dirty deats). I så fall, trekk deg
rolig tilbake og husk at sommeren er
lang og at klammakur ikke varer lenge.

En klassiker i solen. Lukten bærer
preg av honning, men også Repsils, ifølge enkelte i redaksjonen.
Det er en lettdrikkelig øl, med en
søt ettersmak av ingenting.
Enkelte mener det mangler
lime, men coronapolitiet
forteller korrigerende at limen ikke egentlig skal ned
i ølen. Perfekt for en varm
sommerdag på Bygdøy.

B

4,5%

Dett er Fredrikstads svar på
skjærgårdspilsen. Den er ikke
nyskapende og du kommer
mest sannsynlig ikke til å huske
den, men det er en sommerøl i
kjent sommerølstil. Brygga
i Fredrikstad er hyggelig
på sommeren, men det
er ingen skjærgård på
Sørlandet. Lukten er
litt syrlig og den smaker
best når du er noenlunde
4,7%
brisen fra før.

C

Borg sommerøl
Ringenes ufiltrert økologisk

Sommersby apple cider nonalco

Dette er en ærlig øl, en øl som er seg selv.
Siden ølen er ufiltrert kan man
smake naturen og dens fylde. Det
smaker også et snev av melk, som
om det er en slags hinne rundt
smaken. Selv om dette er en øl
man gjerne kan drikke mye av,
blir den en anelse tung om som4,5%
meren.

Ett ord: Mozell. Den eneste grunnen
til at du kjøper denne og ikke
Mozell er fordi du er flau, eller
gravid i det skjulte. Den smaker av sukker og epler (som
Mozell), og den er trolig god
å blande med sprit (som Mozell). Dette er diabetes i kopp
0,0%
(som Mozell).

C

C

Sommersby orchard selection
secco

EC Dahls bryggeri: Ramp pale
ale

Hvem har ikke blandet Farris og eplejuice i barndommen? Likte du det? Da
vil du digge denne, det smaker
merkverdig likt. Eventuelt mozell med alkohol. Du skjønner
tegningen. Den lukter som
søte, syntetiske godteribær,
men smaker heldigvis ikke så
søtt som den lukter. Designet
4,5%
er for øvrig klassisk og pent.

Drikker alle vennene dine IPA, mens
du ikke helt har klart å forelske deg?
Dette er ølen du kan bruke for
å venne deg til IPA, det funker.
Det smaker litt surnet og man
kjenner et hint av baconcrisp
der inne et sted, det funker.
Lukten er som en kombinasjon av nøtter og humle – det
4,6%
funker.

C

C

«Denne var jo go-» skal du til å
si før du tar deg i det. Denne
ølen starter lovende men kommer liksom aldri helt i mål. Den
er litt for langsom og helt
forglemmelig. Det er ikke
noe galt med den, men
du gjør nok lurt i å velge
andre, hvis muligheten
er der. Kornåkeren er
tydelig både i lukt og
4,7%
smak.

C

Ringnes Skjærgårdspils
Boksen har den fargen man vil at
himmelen skal ha hele sommeren.
Fra høyre hviskes det at den
lukter litt som et deilig menneske
lukter. Ettersmaken
av overmoden frukt
faller ikke i smak hos
alle, og enkelte antar at
den smaker helt likt når
den kommer opp igjen –
noe det forventes at den
4,6%
gjør.

C
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Carlsberg
I mylderet av mikrobryggerier holder
en steker, i distansen, fjerne måkeskrik og sjølukt. Dette er en perle av
en sommerøl. Den er enkel og fin
samtidig som den ser utrolig bra
ut. Litt basic bitch-vibber og en noe
enkel smak, men ellers komplett.
Denne sommerølen er mer fruktig
enn annen sommerøl. Den er frisk
og utgir seg for å være lett og
enkel, men det har faktisk
nesten litt for mye smak
og komplikasjoner til å nå
helt til topps. Passer nok
uansett perfekt både til å
ha med på stranda, og å
4,6%
nyte i solnedgangen.

C

Kronenbourg 1664 Blanc sans
alcool
Lundetangens sommerøl
Den friske lukten som møter nesen
når denne ølen poppes gir assosiasjoner til nyklippet gress, løvetann
og blåklokker. Dette er en lett
øl med tydelig kornsmak, men
for enkelte blir den litt for
daff. Et redaksjonsmedlems
beskrivelse er den klassiske
vitsen om at «dette er litt
som å ha sex i en båt – fuck4,7%
ing close to water».

C

Et stort pluss ved denne alkoholfrie
ølen er flasken er meget diskré,
med prosentangivelsen i naturlig dekke-over-med-tommelenposisjon. Skal du noe viktig dagen
derpå? Dette er ølen du kan lure
gjengen med. Den smaker attpåtil som sin alkoholholdige
navnebror, dog med en liten
aning sitron. Pass allikevel
på at du ikke blir fersket når
du åpner den, der originalen
lukter blomstereng minner
0,5%
denne mer om plantasje.

C

FC Dahls bryggeri Fatøl
Ærlighet. Det første som slår deg.
Denne ølen forteller den sanne
historien om norsk sommer –
bekmørkt og regnvått. Det er ikke
det du vil bruke sommeren din på.
Det er like før høsten ringer og vil
ha tilbake ølen sin. Her lukter det
en blanding av kakao og gress, mens
smaken minner om ettersmaken du sitter med etter en
skive rugbrød fra Rema 1000.
Selv om ærlighet varer lengst
trenger norsk sommer en
hvit løgn iblant – det er ikke
4,6%
denne ølen.

Sagene tropisk IPA
Frydenlund fatøl belgisk hvete
Ølen har en viss eim av blek banan
og smaker som risikabel koriander.
Den er en eksperimentell hveteøl
som ikke lever (!) helt opp til
originalen. Faktisk er den så
langt unna at de belgiske
munkene som fant opp hveteøl ville vridd seg i graven
hvis de smakte dette. Bismaken kommer til å sitte helt til 4,6%
juletesten.

D

Lukten svarer til navnet, og
et blaff av sommer, ananas
og balsam fyller luften.
Dessverre møter ikke tungen samme fryd. Tross den
tropiske lukten, smaker den
surt klima. Man føler
seg lurt. Dette er en øl
som nytes best med
nesa, og den er derfor
perfekt som luftfrisker hvis du ikke har
råd til sydenferie i år. 4,7%

D

D

Sommersby sparkling rosé
Dette er en cider som rett og
slett smaker bridal shower med
et par bær oppi. Dette er hva
bestejentene drikker før det
skal feires på Horgans. Hvorvidt det smaker godt er noe
som kan splitte meninger,
men flertallet vil nok innrømme at denne passer kun
til enkelte anledninger.
Det lukter litt billig
parfyme kombinert
med godteriet du kastet opp som 7-åring
etter en litt for ivrig
4,5%
lørdagskveld.

Carlsberg non-alcoholic
Aass Ankerpils

Boksen er nærmest helt lik
sin alkoholholdige bror.
Hvis man derfor har gått på
en smell og blitt gravid, er
denne perfekt å ta med på
fest for å skjule det.
Den smaker øl, men
som en øl du har glemt
at du åpnet for noen
timer siden. En eim
honning, men trolig
utgått honning, er
0,5%
også et stort minus.

D

«Åpnet noen akkurat en pakke kyllingfilet her?» tenker du. Det gir jo
ikke mening, der du sitter midt i
Frognerparken og nyter sommeren.
Neida, det var bare kompisen
din som har kjøpt seg en Aass
Ankerpils. Ankeret, som i
dette tilfellet holder deg nede
på en ellers bra sommerdag. Dette er sommerølens
4,7%
gråmus, med en litt vond
bismak.

D

D

Munkholm Fatøl
Lysholmer double ice
Hansa sommerøl
Denne ølen er så anonym at den
nesten skiller seg ut, litt som en
vaffeljakke på BI. Den er
ikke direkte dårlig, men
fraværet av å være dårlig
gjør den heller ikke
bra. Lukten er litt som
kulukt, og konsistensen
er litt oljete. Du finner
4,7%
bedre.

D

Det er mye som skurrer med
denne ølen. Lukten er litt
emmen, som om den har stått
lenge i sola, blitt nedkjølt igjen
og tapt seg på veien. Smaken minner om sprittusj
og neglelakk. Trolig er det
slik billig øl som har gått
ut på dato smaker. Dette
er en øl man sliter med å
4,5%
drikke opp.

E

Hvis denne ølen hadde hatt et
profilbilde, så ville det vært av
en honningskrukke. Det smaker
dessuten som om noen har
puttet flatbrød i flaksen, og man
kan undre seg over om
ikke Munkholm lever på
sitt navn heller enn på sin
smak. Ikke et bra valg om
man vil ha en alkoholfri
øl som smaker øl, og ikke
0,4%
et bra valg ellers heller.

F
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SOMMERENS
BESTE VINER

Benedicte Tobiassen,
vinanmelder i Universitas

Det er lett å glemme vinho verde (grønn, potugisisk

De fleste forbinder kanskje riesling med søte hvit-

viner, men det er bare å tro om igjen. Denne er lettdrikkelig, som rieslinger flest, men er herlig frisk og
syrlig og smaker av grønt eple og moden pære med
hint av sitrus. Finishen er tørr og noe mineralsk,
med et hint av hylleblomst. Den er fin å bruke når
du skal dampe blåskjell, eller du kan ta den med
deg på hagefest. Men ta for all del med deg kjølebag, for den tåler virkelig ikke å tempereres.

vin, red.anm.), men det er, ifølge noen, en overlegen
type vin. Denne varianten er ung og forfriskende,
smaker av overmoden pære, men er likevel ikke for
søt. Den sitruspregede lukta skaper forventninger
av bitterhet, men løftene forblir uinnfridde. Den
minner heller om stikkelsbærsyltetøy som svir litt
på tunga – på den gode måten. Du kan trygt ta med
deg en flaske av denne når du skal spise reker på
brygga. PS. De naturlige boblene forsvinner ganske
raskt etter åpning, så flaska bør drikkes umiddelbart.

Schmetterling Riesling Trocken 2017

Casal Garcia Vinho Verde

Pris: 109,90 kroner
Land: Tyskland
Alkohol: 10,5 prosent

Pris: 89,90 kroner
Land: Portugal
Alkohol: 8,5 prosent

Det er dristig, kanskje på grensa til vulgært, å kalle en

rødvin most wanted, men i dette tilfellet lever vinen
faktisk opp til navnet. Den er overraskende leskende,
har en fruktig munnfølelse og smaker av bjørnebær
og solbær med krydrete undertoner og en avrundet
finish. Denne kan du spare til regnværsdager, dype
samtaler med venn(inn)er, eller til en Lady-ogLandstrykeren-inspirert date (spise pasta, altså).
Den passer også veldig godt til taco og chiligryte.

Se for deg en fortauskafé, litt oliven, kanskje en godt
lagret ost og litt spekemat. Hva mangler du? Jo, et oppløftende glass bobler. Kandisert frukt og søte blomster
er kanskje ikke verdens beste utgangspunkt for en
prosecco, men heldigvis smaker denne langt bedre
enn beskrivelsen. Den er fruktig, aromatisk og
smaker av syrlige pærer med innslag av sitrus, surt
gress og honning. Den litt søt, men på ingen måte
kvalmende. Hvis noen inviterer på proseccobrønsj
i sommer, bør du ta med deg denne!

Most Wanted Shiraz 2016

Cavicchioli 1928 Prosecco Extra Dry

Pris: 149,90 kroner
Land: Australia
Alkohol: 14 prosent

Pris: 129,90 kroner
Land: Italia
Alkohol: 11 prosent

Det blir ikke sommer uten rosévin, eller? Dessverre

er det lett å tråkke feil når man står på polet lørdag
formiddag og plukker med seg en tilfeldig flaske
i farta fordi vennene dine venter på deg i parken.
Heldigvis finnes det noen gode alternativer. Blant
annet denne chilenske som lukter av modne
jordbær. Ikke bare er den leskende og lettdrikkelig, men den har god syre og smaker av friske, røde
bær. Du burde kanskje ikke ta med deg denne på
middag, men den kan gjerne nytes i sola sammen
med en kurv jordbær. Husk isbiter!

Ah, det lukter Romeo og Julie på lang vei! Og det

er nok ikke tilfeldig, for denne hvitvinen er fra en
liten landsby i Verona-provinsen i Italia. Den er
strågul i fargen, lukter nyforelskelse, har god fylde,
og smaker av frisk, gul plomme og moden, søtlig
villfersken i perfekt symbiose. Den har en lang og
syrlig, lett krydrete, finish som utvilsomt ikke leder
til noe annet enn eufori. Dette er derfor den perfekte vinen for deg som skal på date. Måtte den bli
produsert i all evighet, og ikke lide samme skjebne
som Romeo og Julie.

Casillero del Diablo Rosé 2016

La Cappuccina Monte Stelle Soave Classico 2016

Pris: 112,90 kroner
Land: Chile
Alkohol: 13 prosent

Pris: 127,90 kroner
Land: Italia
Alkohol: 12,5 prosent

Universitas oppsummerer uka

Drikke drikke objektivisere
I ukas Universitas kan du lese
saken «Hankattene og ny trepikk», om at Norges miljø- og
biovitenskapelige
universitet (NMBU) vurderer å kutte
støtten til studentforeningen
«Hankattene» etter at de sto
bak ikke bare én, men to trepeniser på campus. Nå tar
Hankattene bladet fra munnen
i et eksklusivt intervju med Ad
notam-redaksjonen.
– GUTTTAAAAA, sier Administrerende direktør for
Hankattene, Ole-Andreas Stigsrud.
– Ikke ta spenna våre, bruh.
Stigsrud legger ikke fingrene
mellom.
– Gutta kjører på, forklarer

han, og siterer Hankattenes
kampvise:
– Drikke drikke penetrere.
Det er bare to regler i Hankattene. Regel nummer én: Gutta.
Regel nummer to: GUTTTTAAAAAAAAA.
Han vil ikke kommentere
trepenisene, men sier kryptisk:
– Guttas veier er uransakelige.
Han avviser påstandene om
at foreningen fremmer objektivisering av kvinner, og legger til:
– Gutta kødder ... Og gutta
kjører på.
Resten av intervjuet kommuniserer Stigsrud utelukkende via diftonger og gutturale
lyder.

Vi spør

Gjestespørrer:

Redaktør vs. redaktør
Fra og med august tar den rabiate feministen Runa Fjellangière over roret som
ansvarlig redaktør i Universitas. Det betyr at Birk Tjeldflaat Helle er ferdig etter
ett år i tjeneste. Men innsatsen hans har ikke gått ubemerket hen. Gjestespørrer
Nikolai Kleivan, redaktør i NATT&DAG, ringte Birk med et besnærende tilbud.
– Hallo, er det Birk?
– Det stemmer.

– Ja hei, det er Nikolai Kleivan fra
NATT&DAG som ringer.
– Hei!

– Har du to minutter eller?
– Ja, det går fint.

– Du, jeg hører at du er ferdig som redaktør i Universitas.

Ukas studentvin
UT PÅ (NA)TUR(VIN): Oslo bades i
kveldssol. På en fjellknaus noen mil unna
nyter Daten og jeg utsikten. Bakfulle
som vi var kom vi oss ut på tur, og
til middag ble det rester noen
gjester hadde lagt igjen etter
17. mai: Salsicciapølser og
Benedicte Tobiassen,
couscoussalat. Med oss
vinanmelder i Universitas
hadde vi en flaske Biokult
Pet Nat. Den er naturlig perlende og var herlig forfriskende etter å ha gått i
hardlendt terreng i noen timer. Den smaker av blodappelsin, bringebær og rød grapefrukt, med god syre
og en tørr, på grensa til besk, finish. Kanskje er den
i dyreste laget for den gjengse student, men alle
burde unne seg en flaske i hvert fall én gang i løpet av sommeren. Ikke bare passer den til grillmat
og fjelltur, men kan også alene eller til lettere sommermiddager. (Eventuelt spesielle anledninger).
Idet sola er i ferd med å gå ned spør Daten:
Vil du bli kjæreste? Jarlsberg, svarer jeg. Minus
rlsberg

Biokult Pet Nat 2016
Pris: 155,00 kroner
Land: Østerrike
Alkohol: 10 prosent

Nikolai Kleivan, redaktør i NATT&DAG

– Ja, det stemmer.

– Hva er planene framover ‘a, vet du
det?
– Hmmmmmm, planene fremover?
Ehhhhhhh hvorfor spør du om det?

– Nei, hehe, jeg er egentlig bare litt
nysgjerrig på hvor du skal, hva planene dine er? Du jobber litt i VG og
sånn?
– Ehh, planene mine er å ta en goood
sommerferie. Så får vi se hva som skjer
videre.

kan måle seg med det dere gjør i
NATT&DAG, assa.

kan jeg gjøre NATT&DAG litt mer sånn
VG/Universitas-style.

– Ja, det kan man jo diskutere. Vi prøver å bli litt flinkere på den biten, med
sånn Snapchat og sånn. Treffe kidsa
litt mer. Den metoden og den demografien der bommer vi alltid på. Så vi
er keene på å bli bedre på det. Også
har vi lyst til å satse litt mer tabloid.
Hva tenker du at NATT&DAG kan bli
bedre på?

– Ja, både Daniel og jeg har jo jobba
i VG før, så vi har sikkert prøvd litte
grann, men ikke klart å ta den helt
over. Vi har nok litt mer å gå på akkurat der.

– Jo jo, hvis det er én ting jeg kan bidra
med så er det det å være tabloid assa.
Det trenger du ikke å bekymre deg for.

– Det er den Snapchat-demografien
som vi sliter med å treffe.

– Nei, ikke sant. Hvor tenker du vi har
forbedringspotensiale?
– Hmmmmm, hvor dere i NATT&DAG
har forbedringspotensiale? Ehm …
Nei, jeg vet ikke om jeg har noe godt
svar på det, jeg synes NATT&DAG er en
kjempeavis, jeg. Dere har den fine snerten i tekstene deres. Kanskje dere kan
treffe kidsa litt mer med noe Spapchat
og sånn, men ...

– Ja. OK. Ja for greia er jo det at vi
følger jo med borti NATT&DAG også.
Synes du gjør en del kule ting. Den
runkeringkommentaren om studentorganisasjonen og sånn, det er jo litt i
vår vri. Det er sånne «litt på kanten»
ting vi elsker her i NATT&DAG. Og
helt rått det du gjør på Snapchat-kontoen til VG. For ikke å si den saken om
å gå på forelesning med hijab. Skikkelig «gonzo»!

– Ja, jeg tror kanskje vi trenger det.
Greia da, for å bare gå rett på sak, er
at nå går det ikke sånn dritbra økonomisk. Også tok jeg ayahuasca på
SKUP, og da gikk det opp for meg at
jeg må gjøre noe annet en stund. Holde på med litt andre ting. Kanskje dra
til India et år. Så vi kommer til å stå
uten redaktør fra og med juni, og jeg
ringer egentlig rundt for å høre med
potensielle interessenter. Hva tenker
du sånn umiddelbart om det?

– Jeg tror ikke det jeg har gjort der

– Ja det høres ut som en kjempeidé, da

QUIZBRØDRENE
1. I hvilket land er hovedstaden Tbilisi?

8. Hvilke to grunnstoffer er de letteste?

2. Hvilken amerikansk artist sang «Georgia on my mind»?

9. Hvem ble nylig gjenvalgt til president i Venezuela?

3. I hvilken måned er St. Georges Day,
eller Jørgensdagen, i England?

10. I hvilket nåværende land ligger det
som var oldtidsbyen Troja?

4. Ved hvilket slott utenfor London giftet Meghan Markle og prins Harry
seg nylig?

11. Hvilken godteriprodusent lager
Troika?

5. England har vunnet fotball-VM én
gang, når?
6. Hvilket land vant nylig VM i ishockey?
7. I hvilket land ble nevnte hockeymesterskap avholdt?

12. Når man snakker om EU-troikaen,
hvilke tre organisasjoner/institusjoner mener man?
13. Hvor stor oppslutning (+/– 5 prosent) fikk nei-siden ved folkeavstemningen i Finnmark om sammenslåing av Troms og Finnmark?

14. I hvilken TV-serie (1972 – 1983)
møter vi karakterer som Hawkeye
Pierce, Father Mulcahy, B. J. Hunnicutt og Margaret Houlihan?
15. I hvilken TV-serie møter vi familien
Bluth?
16. Hvilket norsk black metal-band ga
ut albumet «De Mysteriis Dom Sathanas» i 1994?
17. Hvem spilte hovedrollene i filmen
«Revolutionary Road» fra 2008?
18. Hvilket ord brukes om den administrative inndelingen, tilsvarende
fylke i Norge, i land som Russland,
Ukraina og Bulgaria?

– Ja, jeg tror nok dere har endel å gå
på akkurat der. Så ja, det kan jeg bidra
med.

– Ja det skjønner jeg, den er tricky den
der. Hvor gammel er det du er?

– Jeg er  år gammel.
– Ikke sant, for det jeg har lært i VG
Snapchat er at alle som er over 24, de
er gamle.

– Nei, vi klarer ikke henge med :P Daniel har jo barn og sånn og, så der er
vi jo langt ute og kjører. Men ja, det
er fra juni vi trenger folk, det kræsjer
kanskje litt med sommerferien din,
men det kan kanskje være interessant? Vi kan jo ta en kaffe og snakke
litt nærmere om det?
– Ja, absolutt. Det høres kjempespennende ut.

– Kult! Bare én ting helt til slutt: Vil du
vurdere din stilling som Oslos fremste
runkeringkommentator?
– Ehhh ja. Den vil jeg vurdere. Men jeg
sier ingenting om utfallet enda.

SVAR/DOM
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.

av Anders R. Erikstad, Ken-

neth Solberg og Vegard R.
Erikstad. Tidligere juniornorgesmestre i quiz

19. For hvilket lag spiller basketballstjernen LeBron James?
20. Hva heter elven som renner gjennom Boston? Den er oppkalt etter den britiske kongen i perioden
1625-1649.

10-14. Førsteamanuensis: Se
der ja! Ikkje duuumt.
15-20. Professor :-) *stolt men
ydmyk*
1. Georgia 2. Ray Charles 3. 23. april 4.
Windsor Castle 5. 1966 6. Sverige (slo Sveits
etter straffeslag) 7. Danmark 8. Hydrogen og
Helium 9. Nicolás Maduro 10. Tyrkia 11. Nidar
12. Den europeiske union (EU), Den europeiske sentralbank (ESB) og Det internasjonale
pengefondet (IMF) 13. 87 % 14. M*A*S*H
15. Arrested Development 16. Mayhem
17. Leonardo DiCaprio og Kate Winslet 18.
Oblast 19. Cleveland Cavaliers 20. Charles
River

Ad notam

Rebus

av snillveig
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HINT: No bi dæ SOMMEEER Send løsning universitasdesk@gmail.com
FORRIGE LØSNING: «Husk å stemme» Det klarte Dan Børge brekker seg, Aisha Tahir, Alette & Johannes og ingen ringere enn Kari +Mads = <3333.
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