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Forskningen har talt

M

andag denne uken la FNs klimapanel frem sin sjette hovedrapport. Over 3 000 sider gir rapporten et oppdatert bilde
av forskningen på feltet de siste årene. Mer enn 14 000
vitenskapelige arbeider er sitert. Konklusjonen er slående. I samtlige
utslippsscenarioer ligger oppvarmingen an til å bli høyere enn 1,5
grad. Hvis oppvarmingen fortsetter i dagens tempo, er vi der allerede
innen 20 år. Samtidig viser rapporten at mange av klimaendringene
allerede er irreversible. Følgelig vil de kunne fortsette i mange tusen
år fremover.
– Verden hørte. Men den lyttet ikke. Det er på tide å ta klimaendringene alvorlig, sa FNs miljøsjef Inger Andersen mandag morgen.
FNs generalsekretær António Guterres var hakket hvassere i retorikken og omtalte klimapanelets nye rapport som «kode rød» for menneskeheten. Det er lov å la seg skremme.

Et universitet eller en høyskole kan ikke produsere
forskning om klimaendringene uten selv å gå i bresjen for å få ned utslippene
I denne utgaven av Universitas kan du lese om politikere fra
Grønn Ungdom, som skrev ned sine bekymringer i brevform til
klimaministeren, da han mandag skulle legge frem FN-rapporten for
pressen. – Jeg er redd for fremtiden min og for at politikerne somler
bort tiden, skrev 15-år gamle Julia Tøsse Pihlstrøm. Hun fikk støtte
fra MDGs Lan Marie Nguyen Berg, som sier hun er forbannet over
at dagens studenter, barn og unge, må ta regningen for at de voksne
har sovet i timen. Grønn, blå eller rød: Uavhengig av politisk ståsted
er klimasaken blitt den viktigste kampsaken for den oppvoksende
generasjonen. Det gir også grunn til optimisme.
I ukene fremover starter et rekordstort antall nye studenter ved
landets universiteter og høyskoler. Hele 110 119 søkere har fått tilbud
om studieplass, skriver VG 4. august. Mange av disse vil de kommende årene legge grunnlaget for å skape kunnskapen som er nødvendig
for å knekke den røde klimakoden. At en internasjonal forskningsrapport setter klimakrisen på dagsordenen, som vi har vært vitne til
denne uken, burde være til stor inspirasjon for unge forskere. Med
vitenskapelige argumenter å støtte seg på har politikerne et bedre
grunnlag for å gjøre beslutninger.
Til Khrono 9. august sier klimaforsker Bjørn Samset, som også
er medforfatter av rapporten, at alle sektorer i Norge må ta grep,
inkludert universitets- og høgskolesektoren. Å få ned CO2-utslippene
er prioritet nummer én. – Det handler om at vi også må feie for egen
dør, påpeker han. Et universitet eller en høyskole kan med andre ord
ikke produsere forskning om klimaendringene uten selv å gå i bresjen
for å få ned utslippene.
Mens dette arbeidet pågår, er det viktig at studiestedene lar kunnskap om klima og miljø være en rød tråd på alle studieprogrammer.
For realister, humanister, samfunnsvitere, kunstnere, helsefagarbeidere og alle andre studier, burde det være en forutsetning å forstå
hvordan klimaendringene virker inn på deres fagområde. Mer kunnskap bringer ofte med seg økt bevissthet og engasjement om en sak.
For høstens nye studenter burde klimakunnskap være idealet å strebe
etter.
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En kamp mot
forensomhet
Studentforeningene har tapt en hel generasjon
medlemmer under pandemien. Det trengs vilje,
energi og penger for å få dem på beina igjen.
Kommentar
Ingeborg Løkling,
journalist i Universitas

V

i begynner nå på det
fjerde semesteret med restriksjoner, antibac og
avstand i samfunnet. Fire semestre er lang tid,
men for studenter nærmer det seg varigheten av en hel
grad. For studentforeningene er det snakk om en hel generasjon med medlemmer som ikke har
opplevd en normalsituasjon. Riktignok
håper og tror mange av de største universitetene og høyskolene at livet på campus kan foregå mer som normalt enn det
gjorde i fjor. Da er det på tide å brette opp
ermene.

ninne av meg sitter i styret i sin linjeforening, og skulle
planlegge opptaket av de nye studentene til høsten. Det
var bare ett problem. Svært få i styret hadde selv vært
med i foreningen i en normalsituasjon, og ingen kunne
huske de gamle rutinene. Etter adskillige ringerunder til
gamle medlemmer fant styret noen som visste hvor nøkkelen til foreningens lager var, der utstyret til alle mulige
slags festligheter befant seg. På lageret stod en pose med
påskesnacks og en liste med quizlag til en tur på hytta
i april 2020. Quizlagene tilhørte en svunnen tid, og det
samme gjorde medlemmene
som stod oppført på dem.

Studentforeningene
er kanskje det
mest effektive
middelet for å
forebygge
ensomhet

Frivilligheten, og foreningsvirksomheten
i samfunnet generelt, har hatt det tungt.
Alle ungdomspartiene har mistet medlemmer, enkelte opp mot 40 prosent,
viser tall gjengitt i Framtida. Nesten 10
000 medlemmer er forsvunnet fra Osloidretten, melder Aftenposten. Det er nærliggende å tro at det samme har skjedd med studentforeningene, som i stor grad har et lignende aktivitetsnivå,
og på tilsvarende arenaer. Men jo lenger vi lever med
restriksjoner, jo vanskeligere blir arbeidet med å få studentforeningene på beina igjen.
Et eksempel på kombinasjonen av langvarig nedsten-

ging og høy utskiftning i foreningene, er dette: en ven-

Studentforeningene er kanskje
det mest effektive middelet
for å forebygge ensomhet.
Man har sett at studentene
sliter psykisk under pandemien, og over halvparten har
følt seg mer ensomme enn
før, ifølge årets Shot-undersøkelse. I foreningene kan
man møte likesinnede, og
kanskje også legge grunnlaget for en fremtidig karriere.
Studentforeningene figurerer alltid på listene over CVtips for studenter som ønsker seg erfaring og nettverk. I
flere bransjer er engasjement mer verdsatt enn karakterene. Det er et sted å møte folk på tvers av studier, trene,
debattere, danse, skrive, eller bare drikke øl og klage på
hvor elendig rivalforeningen er.
Det krever en enorm innsats å bygge organisasjons-

Arkivaren

Historiske skråblikk av
Maria «Slusken» Jostad

Ha det kult med Eggum!
Endelig er det tid for studiestart, øl og konserter! Tidene har ikke forandret
seg nevneverdig, også i 1981 kunne studentene nyte et innholdsrikt program
på Chateau Neuf. Mens studentfestivalen 2021 kan friste med navn som
Daniel Kvammen og Skaar, så kunne studenthuset høsten 1981 friste
med blant annet Jan Eggum og Åge Aleksandersen. «Mens Kjeller'n er
stedet for de danseglade, passer Pizza'n mer for dem i det lyrisk-filosofiskhumoristiske hjørnet». Det var altså på Pizza'n Eggum skulle spille.
Universitas 1. september 1981

Walk the shame
I 1981 avslørte Universitas het forskning fra en psykologistudent på
UiO: «Pål Rasmussen kom på ideen om å sette likhetstegn mellom
gange og seksuallivet da han satt sammen med noen venner i SVkantina på Blindern». De fleste i SV-kantina gikk stive som stokker,
noe som tydeligvis avslører at man er en dårlig elsker. Rasmussen
skulle sett oss nå, her vi kommer stive som stokker, krypende
tilbake fra hjemmekontoret. Forslag til ny lek i fadderuka: tell hvor
mange dårlige elskere du ser på Blindern, én shot per stive stokk!
Universitas 10. september 1981
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ILLUSTRASJON: ØIVIND HOVLAND

kultur når man returnerer til kontorene, det har vi hørt
utallige ganger fra forskjellige forskere i arbeidslivet. Men
det er vanskeligere å si hvordan man skal bygge opp igjen
en studentforeningskultur som har hatt svært vanskelige
kår i halvannet år. Foreningsdagene blir kanskje enda mer
viktige i år enn før. Informasjonsarbeid og bevissthet, både
hos studentmassen og i administrasjon og studentpolitikken vil være sentral.
Kanskje er det ikke nok å stå på stand i år. Kanskje må man
oppsøke studentene andre steder, og videreføre strikking
i parken eller utendørs aerobic-time. Denne gangen ikke
fordi man må, men fordi man kan, og fordi det er tilgjenge-

Øyeblikket

lig for en større gruppe studenter. Det må bevilges midler,
og nok midler. Ny leder i Velferdstinget, Maika Marie Godal Dam, har uttalt at det å bygge opp igjen studentfrivilligheten vil bli en av de tre viktigste sakene for Velferdstinget
det kommende året. Det må videreføres med gode tiltak.
Aktiviteten i foreningene de to siste årene kan ikke sees på
som representativt for hva foreningene har potensiale til å
få til. Både UiO og Oslomet har ordninger der man kan
søke om midler for å få i gang aktivitet, og dette er det viktig å informere om i de rette kanalene.
Det finnes lyspunkter. Flere studiesteder planlegger større

beina igjen. På HF har man en slags Fadderuke 2.0 for andreårsstudenter som falt gjennom i fjor. Og i sommer kjøpte SiO et nytt studenthus i St. Olavs gate 23, som kanskje
kan bli sårt tiltrengte lokaler for flere ulike foreninger. Jeg
har derfor en oppfordring til alle gamle og nye studenter. Ta
alt engasjementet dere har brent inne med under korona og
engasjer dere. Listen over foreninger er lang, og listen over
potensielle møter, quizer, fotballkamper, strikkekvelder,
fjellturer og debatter å delta på er enda lenger. Vi har alle et
ansvar for å bygge opp igjen studentmiljøet, og jeg kjenner
ingen som har angret på å engasjere seg.
debatt@universitas.no

arrangementer i løpet av høsten for å få studentmiljøet på
av Sindre Deschington
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– Det gjør meg forbanna at u
Denne uken kom FNs nye klimarapport. Bare rask
og drastisk handling i det neste tiåret kan hindre
klimakatastrofe, melder rapporten.
FNs klimarapport
tekst Stine Bergo
foto Giulia Troisi

Den første av IPCCs hovedrapporter ble utgitt i 1990. Berg
mener at norske politikere ikke
har tatt forskningen som kommer fram i rapportene på alvor.
– Det gjør at vi nå er veldig
på etterskudd og må handle
veldig raskt. Det betyr at vi må
gjøre alt det vi kan nå. Vi må
kutte utslippene så raskt vi kan,
både i Norge og i resten av verden, sier hun.

– Velkommen til begravelse.
En tydelig frustrert Grønn
Ungdom-politiker kommenterer
kjølig stemningen utenfor Klimahuset i Botanisk hage i Oslo denne grå mandagsmorgenen. Det
minner litt om en begravelse her
vi står, et dusin Grønn Ungdom– Totalsvikt fra regjeringen
medlemmer og diverse presse.
FNs klimapanel (IPCC) har – Mener du at regjeringen har
nettopp sluppet sin sjette hoved- svikta unge?
rapport, som samler den nyeste
– Ja, de har svikta totalt. I de
klimaforskningen i verden. Fun- åtte årene regjeringen har styrt,
nene er, mildt sagt, dystre.
har de skrytt av å tildele rekordKort sagt: Klimaendringer skjer mange lisenser på norsk sokallerede, og om ikke verdens kli- kel, sier Berg. Hun mener også
magassutslipp kuttes veldig raskt regjeringen har gjort det «his– og holdes nede – er vi på vei mot torisk lønnsomt» å investere i
en klimakatastrofe (se faktaboks). norsk olje.
– Samtidig er Erna Solberg
Snart kommer Une Bastholm,
leder av Miljøpartiet de Grønne den statslederen som har visst
(MDG) og førstekandidat for mest, fordi vi de siste årene har
MDGs stortingsliste i Oslo, Lan fått mer kunnskap om hvor
Marie Nguyen Berg, og deres raskt klimaendringene skjer og
kommunikasjonsfolk, og slår seg hvor lite vinduet er for å snu utviklingen, sier Berg.
til følget utenfor Klimahuset.
(Se hva regjeringen svarer på
– MDG er det eneste partiet
som tar klimasaken på alvor i kritikken fra Berg i egen sak til
høyre.)
Norge, sier Berg til Universitas.
Hun synes funnene til
IPCCs nye hovedrapport er
skremmende.
– Jeg har hatt mye klimaangst de siste ukene, etter
hvert som vi har begynt å få
nyhetene om hva som kom i
denne rapporten, men også
etter alt ekstremværet rundt
omkring i verden i sommer,
sier hun og legger til:
– Det har gjort meg skikLene Westgaard, Høyres klimapolitiske
kelig redd.
talskvinne
Rapporten, som har fått
kallenavnet AR6, beskriver fem
scenarier for hvordan verdens kli- Realistisk oljeutfasing
ma vil utvikle seg de neste tiårene. Under fremleggelsen av AR6 i GéI alle scenariene overstiger global neve sa FNs generalsekretær Anoppvarming etter førindustriell tónio Guterres at IPCC-rapporten
tid 1,5 grader. Dette var målet ver- må bli «dødsstøtet for kull og fosdensledere vedtok i Paris-avtalen i sile energikilder, før de ødelegger
2015.
planeten vår.»
– Det som gjør meg forbanna
Dersom Berg kommer inn på
er det er de som er studenter i dag, Stortinget, vil hun jobbe for at
og barn og unge generelt, som må Norge vedtar et mål om å kutte
ta regninga for at de voksne bare de nasjonale klimagassutslippene
har trykka på snooze-knappen i 30 med 95 prosent innen 2035.
år, sier Berg.
– Og det er også da vi ønsker å
Berg viser til at MDG er det ha faset ut oljenæringen fullsteneneste partiet som vil slutte å lete dig, sier hun.
– Tror du på det selv? For meg
etter olje. Olje- og gassleting er
ikke kompatibelt med den klima- virker det helt urealistisk…
politikken Norge bør føre, ifølge
– Nei, det er ikke urealistisk
MDG-politikeren.
om vi setter oss det målet og gjør

Jeg tror vi er
mye lenger inne
i solnedgangen
enn det mange i
oljenæringen tror

Redd: «Kjære Rotevatn! Jeg er redd og bekymret.» «Vi trenger politikere med ryggrad for at jeg skal tenke lyst på framtiden
vår.» Dette er noe av beskjedene klimaminister Sveinung Rotevatn (Venstre) fikk i brev fra Grønn Ungdom-medlemmer før han
presenterte IPCCs nye hovedrapport om klimaendringer mandag 9. august.

alt vi kan for å nå det. Det vi vet ut
fra rapporten som kom i dag, er at
alle verdens land må kutte minst
halvparten av klimagassutslippene
innen 2030. Norge, som et av verdens rikeste land, med et oljefond
vi kan bruke i omstillingen, har et
særskilt ansvar og enorm mulighet
til å snu fra å være en klimasinke
til å være et foregangsland i klimaspørsmålet, men da må vi gjøre det
nå.
– Mange kan oppleve MDG som
et parti som prøver å få til for mye
for fort, at dere er moraliserende
og lignende. Hvordan vil du skape
konsensus om tøff klimapolitikk på
Stortinget?
– Det som er utfordringen er at
det er lett å skyte budbringeren om
man ikke liker budskapet.
– Jeg opplever veldig få i MDG
som moralister. Vi forsøker bare
å si det som nå er nødvendig at
vi gjør. Siden 1990-tallet har politikerne snakka om at klimasaken
er vår tids viktigste sak, men at vi
egentlig kan fortsette som før, og at

Klar for miljøkamp: Lan Marie Nguyen Berg mener det er urettferdig at unge i dag
må ta regninga for de voksnes manglende handling mot klimaendringer.
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unge må ta regninga
De dårlige nyhetene i IPCCrapporten
+ Den globale gjennomsnittstemperaturen har økt med 1,1 grader

De håpefulle nyhetene i
IPCC-rapporten
+ Verden kan fremdeles nå 1,5-gradersmålet – men bare så vidt.

celsius siden førindustriell tid.
+ Vi har fortsatt et tiår til å kutte
+ Den vil trolig øke med mer enn 1,5
grader celsius de neste to tiårene.

tilstrekkelig med klimagassutslipp
forhindre klimakollaps.
+ Hvis vi klarer å begrense den

nå, inkludert havnivåstigning,

globale oppvarmingen til 1,5 grader

smeltende polaris og isbreer,

fra førindustrielle nivåer, kan vi

hetebølger, flommer og tørker.

forhindre katastrofal ødeleggelse
og enda mer ekstremvær. Det vil

+ Klimaendringer skjer allerede og

likevel ta 20–30 år før globale

vil skje i alle av verdens regioner

temperaturer stabiliserer seg.

og over hele klimasystemet.

Kilde: IPCC, The Guardian

+ Mange av de observerte klimaendringene er uten sidestykke de siste
tusener, hvis ikke hundretusener,
av år. Noen av endringene – som
økende havnivåer – kan ikke reverseres de kommende århundrene
eller årtusenene framover.
Kilde: IPCC, The Guardian

norsk klimapolitikk har dreid seg
om å redde regnskogen eller kjøpe
klimakvoter, at vi egentlig skal få
noen andre til å redde klimaet for
oss, sier hun, og fortsetter:
– Det tunge budskapet vi har
måttet bidra med i debatten, er at
vi faktisk også må endre oss selv. At
også vår velferd og muligheten til å
trygge jobber i fremtiden vil stå på
spill hvis ikke vi endrer oss.
– Jeg er redd for framtiden min
De unge klimapolitikerspirene
skribler ned brev på fargede papir
som de gir til klimaministeren før
han går inn for å legge fram klimapanelets rapport for pressen.
– Jeg skriver: «Jeg er redd for
framtiden min og for at politikerne
somler bort tiden», sier Julia Tøsse
Pihlstrøm (15), som er medlem i
Grønn Ungdom.
På et annet brev står det: «Dette
er vår fremtid. Dette er vår ungdomstid. Dette er vår velferd. Dette
er alvor.»
universitas@universitas.no

Høyres klimapolitiske
talskvinne er dypt uenig
i at regjeringen har sviktet på klimafronten.

slik at vi når dette målet, og

+ Mennesker er ansvarlige for raske
klimaendringer som skjer allerede

Vil ikke
stenge
ned oljeindustrien

Lar seg ikke tie av hets: Lan Marie Nguyen Berg har opplevd mye personlig hets i tiden som MDG-politiker, men
sier hun er reddere for klimaendringer enn for hatet. – Uansett hvor mye folk prøver å skremme meg og andre som
er opptatt av klima til å holde kjeft, så er klimaendringene bare mye mer skremmende. Og jeg føler at jeg skylder
datteren min og alle de som er unge i dag, og fremtidens generasjoner, å gjøre alt det jeg kan.

– MDG tyr ofte til en konfliktorientert retorikk i klimaspørsmål,
som ikke alltid er basert på hvordan realitetene er, fordi de tjener
på et høyt konfliktnivå, sier Lene
Westgaard, Høyres klimapolitiske
talskvinne, på telefon til Universitas.
Westgaard mener Bergs retorikk skaper en konfliktfylt klimadebatt som gjør det vanskelig å
få med folk på klimatiltak. Hun
mener dessuten at Norge er «verdensledende» på klimapolitikk.
– Det har skjedd ekstremt mye
på klimafronten i Høyre de siste
årene, sier hun.
Westgaard peker på satsning på
grønn industri, karbonfangst- og
lagring, at Norge har fått verdens
første flytende havvindpark, en
«revolusjon» i transporten av elbiler og et forslag om å tredoble
CO2-avgiften som klimapolitiske
tiltak regjeringen har gjort.
– Vi kutter utslipp, ikke utviklingen. Med MDGs politikk vil
rett og slett mange miste jobben,
fordi de ikke er villig til å ta hensyn til at vi trenger verdiskaping,
sier hun.
Hva tenker Westgaard om FNs
generalsekretær António Guterres’ utsagn om at FNs klimarapport bør være «dødsstøtet for fossile energikilder»?
– Jeg tror det er det og at han
har rett. Jeg tror vi er mye lenger inne i solnedgangen enn det
mange i oljenæringen tror. Men
jeg synes ikke det er grunn nok til
å stenge ned en hel industri, sier
Westgaard.
Hun mener en stopp i norsk
oljeproduksjon ikke vil kutte
nevneverdig med utslipp, det vil
«bare flytte dem». Videre peker
hun på at Norge trenger offshorekompetansen fra oljeindustrien
i fornybare næringer. Fra et økonomisk perspektiv, derimot, kan
Westgaard nærme seg MDGs ønske om å avslutte det norske oljeeventyret.
– Det er ingen hemmelighet at
jeg ønsket å få med meg Høyres
landsmøte på å revidere oljeskatteregimet, fordi jeg mener mye
av risikoen ligger i at det ikke vil
bli lønnsomt å utvinne olje etter
hvert, og den risikoen tror jeg at vi
i dag undervurderer, sier hun.
– Men letingen i seg selv har jo
ikke så veldig mye å si for klimaet.
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SKREIV ARABISK PÅ ARABISK-EKSAMEN OG STRAUK:

– Føler det er systemet som
styrer, og ikkje fornufta
Agyad Alhamwi (33)
svarte på arabisk i ei
deloppgåve på arabiskeksamen, sjølv om oppgåva kravde eit svar på
norsk eller engelsk. Det
kosta han eit heilt år av
bachelorgraden.
Eksamen
onsdag 14. august 2019

| NYHET |
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«Mekka» for seksuell
helse: – Ikke prioritert

tekst Harald Nordbø
foto Giulia Troisi

På veggen til Alhamwi i Kringsjå studentby heng det bilete av
syriske og palestinske poetar, aktivistar og forfattarar. Elles er hybelen fylt med bøker på arabisk,
norsk og engelsk.
Alhamwi kom til Noreg som
asylsøkjar frå Damaskus i Syria
for 20 år sidan, og har sjølv arabisk som morsmål. No studerer
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selmajjoner@gmail.com
938 08 470.
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Boliglån
for unge
FRA

1,25%

Gi oss kraften til å
forhandle for deg!
Takket være de 970 000 som er medlem av et
LO-forbund, kan vi jobbe for at flere skal få en
av Norges beste boliglånsrenter i SpareBank 1.
Bli med på laget! Les mer på lofavor.no og finn
ut hvilket forbund som passer for deg.

Renteeksempel per juli 2021: Nominell rente fra 1,25 %. Effektiv rente 1,32 %. 2 mill. o/25 år. Kostnad kr. 344.756. Totalt kr. 2.344.756.
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Møt din studentleder

Tilbudsguiden

AVIS

Grubbegata 6
Oslo

Bak enhver høyere utdanningsinstitusjon finnes det minst én studentleder. Men hvem er de egentlig? Og hva tenker de er de viktigste sakene det neste året? Vi har snakket med sju av de som sitter
med makta til å påvirke din studiehverdag.

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

Studentpolitikk
tekst Anna Krokene og Endre Ugelstad Aas

50 % studentrabatt på Morgenbladet
Bestill her:
www.morgenbladet.no/student

Velferdstinget

Kontakt oss:
abo@morgenbladet.no
23 36 05 00

Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT)
jobber tett med SiO for å sikre velferdstilbud for studenter i Oslo og Akershus.

www.morgenbladet.no

SiO
Studentsamskipnaden SiO arbeider for å
legge til rette for lik rett til utdanning for
alle studenter. Du har kanskje betalt semesteravgift? Den er det SiOs oppgave å
forvalte.

EVENT.

DJ Booking Norge AS
Hasleveien 28A
0571 Oslo

Studentparlamentene
Studenter ved UiO eller Oslomet har stemmerett ved valget til Studentparlamentet.
På UiO stemmer du på studentpolitiske
lister, mens du stemmer på representanter
fra fakultetene på Oslomet.
BISO
BIs helt egne studentorganisasjon jobber
for å fremme BI-studentenes interesser.
Organisasjonen består kun av studenter.
Innad har de flere foreninger som jobber
for å skape sosiale møteplasser for studentene.

sosial utvikling. Styret med lederen i spissen er ansvarlige for driften av organiasjonen, og at vedtektene og misjonsmålene
møtes. Organisasjonen jobber også for
studentpolitisk innflytelse.
NSO
Norsk studentorganisasjon (NSO) er den
største spilleren på den studentpolitiske
fotballbanen. NSO jobber med å påvirke
politikere og beslutningstakere for å sikre
studenter landet over den beste studiehverdagen.

SHK
Studentunionen Høyskolen Kristiania er
høyskolens studentforening. De jobber for
å styrke studentvelferden gjennom

djb@djb.no
Tlf: 90 53 29 29
DJ og artister: www.djb.no
Lyd og lys: www.123lyd.no
10% studentrabatt på leie av lyd- og
lysprodukter fra 123lyd.no
DJ til ditt studentparty/samling fra
djb.no
Spesialsydde løsninger som passer ditt
budsjett.

FORENINGER

Ønsker du å jobbe innen finans eller
teknologi?

ARKIVFOTO: FRIDA ROLAND

Bli studentmedlem i Finansforbundet
for kun 250 kr i året. Som
studentmedlem får du du blant annet
gratis studentforsikring, tilgang til
fagbøker og gode rabattavtaler.
Les mer og meld deg inn ved å skanne
QR koden

MAT

FOTO: PRIVAT
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Maika Marie Godal Dam,
leder for Velferdstinget
i Oslo og Akershus
– Hvordan merker studentene
jobben dere gjør?
– Velferdstinget jobber for å
få på plass velferdstilbud til alle
studenter i Oslo-området. Det
vil si alt som har å gjøre med studentboliger, helse- og treningstilbud, mat og drikke på campus og
sosiale møteplasser. Alt det som
gjør studielivet så spesielt.
– Hva tenker du er de viktigste
sakene det neste året?
– Det blir viktig å bygge opp
studentorganisasjonene
igjen,
ikke minst frivilligheten. Vi
kommer også til å jobbe for å
få åpnet, om en liten stund, studenthuset i sentrum som et tilbud for studenter i Oslo. Det er
stortingsvalg i år, og vi skal jobbe
for at de som blir valgt inn fra
Oslo skjønner viktigheten av å

prioritere studentpolitikk. Studenter er viktig og bør prioriteres
mer enn de gjør i dag.
– Hvordan kan dere nå ut til
studentene?
– Velferdstinget representerer over 70 000 studenter fra 29
ulike utdanningsinstitusjoner,
så det å være tilgjengelig er noe
jeg tenker vi må jobbe for. Det
skal være en lav terskel for å ta
kontakt. Om man så bare er misfornøyd med noe, eller står i en
situasjon hvor man trenger hjelp,
skal vi være en ressurs som man
kan bruke.
– Hvordan kontakter man
dere?
– På studentvelferd.no, ellers
kan man bare stikke innom Villa
Eika og si «Halla, jeg har lyst til å
prate.” Det å finne sin lokale representant fra Velferdstinget på
utdanningsinstitusjonen er også
en mulighet.

Stine Johannessen,
styreleder Studentsamskipnaden SiO
– Hvordan merker studentene
jobben dere gjør?
– Det kommer litt an på
hvem du spør tror jeg. Mange
UiO-studenter vil tenke at
SiO er samskipnaden, vi har
kantine, serverer mat og har
boliger. Jeg tror vi er en større
del av studenttilværelsen der,
og kanskje ikke så mye på
mindre institusjoner. SiO har
lyst til å være mer i hverdagen
til folk, men vi må nok jobbe
med å komme oss litt utover.
– Hvordan kan dere gjøre
det?
– Jeg tror egentlig vi må ta
litt lærdom av året nå. Nærhet
og tilgjengelighet trenger ikke
være et fysisk lokale. Vi må

vise at vi er her, hvilke tilbud
vi har, og snakke oftere for
studenter på mindre institusjoner. Det er ikke til å stikke
under stol at Oslomet og UiO
tar mye oppmerksomhet, de
er størst også så de må jo på
en måte bli prioritert. Men jeg
tror vi og studentene generelt
har mer å tjene på at vi er til
for alle.
– Hva tenker du er de viktigste sakene det neste året?
– Jeg tror det vil være det
med tilgjengelighet og tilhørighet, å få SiO mer på kartet
for alle. Studenthuset er en gigasak det neste året. Vi har til
dels gjort vårt og kjøpt bygget.
Nå blir det opp til Velferdstinget og frivilligheten hva de vil
putte inn der.
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Shilan Tahir, president BI
Student Organisation (BISO)
– Hvordan merker studentene jobben dere
gjør?
– Vi har et stort fokus på å være transparente. Et av våre forbedringsområder har
vært å vise mer av hva som skjer i organisasjonen vår. Vi jobber derfor hyppig med
merkevarebygging og økt synlighet.
– Hva er de viktigste sakene for deg i år?
– Vi er fortsatt inne i en usikker periode
og må leve med strenge tiltak i en stund
fremover. Noe av det viktigste for
meg i år har vært en sterkere
tilstedeværelse og et synligere
BISO. Videre ønsker jeg at vi
i mye større grad fasiliterer
for sosiale møteplasser og

Jørgen Hammer Skogan, leder for
Studentparlamentet ved Universitetet
i Oslo
– Hvordan merker studentene det dere gjør?
– Det er ikke alltid at jobben vi gjør er
like synlig, men vi gjør veldig mye som har
direkte påvirkning på studenthverdagen.
Under pandemien har vi fokusert på å kjempe for rettigheter, som vi kanskje har tatt for
gitt tidligere, for eksempel åpne lesesaler
og tilrettelagt undervisning og eksamen for
studenter. Vi har jobbet mye for at universitetet skal ha tiltak som gjør at pandemien
i minst mulig grad påvirker studentene, og
der opplever vi at vi har blitt lyttet til.
– På hvilken måte? Noen konkrete gjennomslag dere kan vise til?
– I lang tid har vi hørt og sett at studentenes demokratiske rettigheter ikke praktiseres likt på instituttene. Nå skal vi utarbeide
retningslinjer som i større grad tydeliggjør
hva UiO mener er studentenes demokratiske rettigheter. Hva kan man forvente, og
hvordan man bygger opp mer forutsigbare
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sammen med BI jobber for en bedre studiehverdag.
– Hva tenker du blir særlig viktig for studentene det kommende året?
– Vi vet hvor viktig sosiale sammenkomster er for trivselen og studiemiljøet,
og det kommende året er det enda viktigere
at vi jobber aktivt for å skape sosiale og faglige møteplasser for studentene våre.
– Hvordan skal dere jobbe for å være synlige for studentene?
– Vi jobber kontinuerlig med å forbedre
kommunikasjonslinjene våre, og i
arbeidet med å være transparente har vi blant annet lansert et nyhetsbrev for å gi et
større innblikk i arbeidet
vårt.

FOTO: PRIVAT

vilkår.
– Hva er den viktigste saken for deg det
neste året?
– Parlamentet skal vedta det som er våre
viktigste prioriteringer i september. Samtidig er det noen saker som blir ekstra viktige i året som kommer. Først og fremst
er å kunne ønske studentene tilbake til et
åpent og trygt universitet. Det er viktig for
oss at vi kommer tilbake til en slags normal
hverdag. Det blir også viktig å jobbe med
studentdemokratiet, både med tanke på å
styrke valgoppslutningen og å styrke studentdemokratiet lokalt ute på instituttene.
Studentdemokratiet er ikke bare Studentparlamentet. Det omfatter også fakultetene,
student-, program-, og fagutvalgene.
– Hvordan skal dere bli mer synlige for
studentene?
– Jeg tror at fysisk tilstedeværelse vil
gjøre mye, at listene er synlige, deler ut materiale og minner om at studenter har demokratiske rettigheter og kan stemme.

FOTO: HANNE JONES SOLFJELD

FOTO: ISABEL SVENDSEN BERGE

Kristoffer Myklebust Egset, leder Studentunionen Høyskolen Kristiania
– Hvordan merker studentene jobben dere gjør?
– Vi har en strategi nå i år som vi kaller Bli settkampanjen. Da korona virkelig smalt starta vi opp
mange digitale arrangementer, vi fikk også midler fra Kunnskapsdepartementet, men det
dabba mer og mer av i den siste eksamensperioden. Da måtte vi begynne
å tenke nytt. Nå har vi en tredelt
kampanje der vi først og fremst
skal være innom alle schools,
og de tillitsvalgte der, med en
presentasjon om hva vi driver med. Vi har også leasa en
app, og hvis den slår an skal
vi ha den lenger. Den heter
join me social, og der skal vi
ha alle arrangementene til
Studentunionen, tillitsvalgtapparatet og de mindre

foreningene.
– Hva blir de viktigste sakene for dere det neste året?
– Jeg har inntrykk av at alle er sultne på fysisk faglig
og sosialt. Det viktigste lokalt nå er at alle studentene
har noe å gjøre for å møte klassekameratene sine. Ikke
bare førsteklassinger i fadderuka, men også andre og
tredjeklassinger.
– Det var mye prat og skriverier om Shot-undersøkelsen da den kom ut. Vi er redde for at ettermælet av
korona setter seg blant studentene når vi begynner å
møte fysisk igjen. Vi vil at studenters psykiske helse
skal være et tema i stortingsvalget. Det burde være studentenes år nå.
– Hvordan skal dere jobbe for å nå ut til studentene?
– Det blir den appen, og så skal vi stå på stand. Det
er den tredje delen av Bli sett-kampanjen at vi skal stå
på stand på alle campus flere ganger i semesteret.
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Rolf Martin Aspenes, leder
Studentparlamentet ved Oslomet
– Hvordan merker studentene jobben dere gjør?
– Det kan de for eksempel merke
gjennom det nye campusprogrammet som vi nå jobber med. Oslomet
har sagt opp campus Kjeller, nå er
vi på jakt etter et nytt campus på
Romerike. Samtidig jobber vi med
hele campus Oslo, med hvordan det
skal utformes og hvilke bygg som
trengs.
– Hvilke saker er de viktigste for
deg det neste året?
– Jeg vil si at campus i all hovedsak er det viktigste. Det skal
definere Oslomet sin plassering i
regionen de neste tjue årene. Men
når vi nå forhåpentligvis kommer
ut av pandemien, er det også viktig
å tilrettelegge for studentaktivitet
igjen. Det finnes mange gode, men
jeg tror også at foreningene kunne
vært mer synlige. Å få studentaktivitet opp igjen er et ledd i arbeidet
med psykisk helse. Det har vært et
kjipt år. Det tror jeg alle har følt på,
nå gjelder det å finne ut hvordan vi
kan møtes igjen.

torsdag 12. august 2021

– Hvordan er dere synlige for studentene?
– Vi prøver å delta på det man
kan delta på, og så har vi ganske
god profilering rett utenfor studenthuset vårt. Vi står på stands
og lignende, men vi er nok ikke så
synlige som man burde være. Samtidig tror jeg de studentene som
vil møte oss, finner oss. Jeg føler
at vi er synlige, men vi skulle kanskje vært mer synlige på vårt andre
campus, Kjeller.
– Hva tenker du er studentene ved
Oslomet sin hovedutfordring det
neste året?
– Digital undervisning, det har
jo kommet for å bli hvis man skal
høre på våre rektorer. Vi ønsket
oss denne digitale muligheten. Samtidig blir det viktig å kjempe for at man
har digital undervisning, men at arealet
på universitetet ikke
reduseres fordi undervisning kan skje
digitalt. Det er viktig at studentene
kan møtes selv om
undervisningen er
digital.

ARKIVFOTO: HANNE JONES SOLFJELD
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Tuva Todnem Lund,
leder Norsk studentorganisasjon
– Hvordan merker studentene det dere gjør?
– Det merker de på
egen hverdag, og hvilke
rettigheter de har i studiehverdagen. De kan
også se det ved at vi
er aktive i media, at
vi reagerer på hva
politikere sier og at
vi får de til å levere
på løftene de gir til
studentene. Det at
vi har 11 måneders
studiestøtte er et
resultat av NSO sitt
arbeid.
– Hva er de viktigste sakene for deg det
neste året?
– Det blir viktig
å faktisk samle organisasjonen igjen,
og få de tillitsvalgte
til å møtes og snakke
politikk. Så er det jo valg.

Partiene har gått ut og lovet veldig
mye kult. Det blir viktig å følge opp
de valgløftene partiene gir nå, og
sørge for at de faktisk blir satt ut
i live.
– Er det noen valgløfter du synes
er ekstra kule?
– Jeg er veldig opptatt av studiestøtte. Vi trenger mer penger. I
Norge sier vi at vi har like muligheter for utdanning, og for å faktisk
ha like muligheter for utdanning
så skal ikke norske studenter være
avhengig av å få støtte hjemmefra,
eller jobbe mye deltid ved siden av
studiene.
– Hvordan skal dere jobbe for å
nå ut til studentene?
– Vi kommer nok primært til å
jobbe med å nå ut til studentene
gjennom medlemslagene våre. Vi
skal fortsette å sette studentsaken
på dagsorden nasjonalt. Samtidig
tenker jeg at det er viktig at den
helt vanlige student bruker sitt lokale studentdemokrati. Det er viktigere at man kjenner til det enn at
man vet hva NSO er.
universitas@universitas.no
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Slik blir høstsemesteret
Snart vil campus byen
rundt flomme over
av nye studenter. Etter halvannet år med
Zoom-studier, åpner
Oslo-campusene for at
studentene kan bytte
ut 11 kvadratmeter på
Sogn med forelesningssaler og seminarrom.

tefritt har Oslomet en egen teststasjon der de kommer til å tilby
både gratis hurtigtest og selvtest.
Selv om deler av Oslomet vil tilrettelegge for digital undervisning, er det også noen studier
som har obligatorisk oppmøte
på universitetet. Oslomet har
krav om én meters avstand til
andre på campus, og oppfordrer
til bruk av munnbind når dette
ikke kan opprettholdes.
Handelshøyskolen BI
BI oppfordrer alle studenter til å
møte opp til fysisk undervisning
i høstsemesteret. For studenter
som foretrekker å bli hjemme,
tilrettelegger høyskolen ved å
streame alle forelesninger for
heltidsstudenter. BI har ikke
en egen teststasjon, men tilbyr selvtest for studenter og
ansatte, melder de på sin egen
nettside. 16. august starter BIs
fadderuke, Fadderullan, og det
blir gjensyn med lilla t-skjorter
og dårlige avgjørelser avdeling
Nydalen. BIs pressekontakt skriver til Universitas på e-post at
de er forberedt på å gjøre endringer i fadderukeprogrammet
dersom retningslinjene endrer
seg, og at de har gode rutiner
for oppfølging av smittetilfeller.
Smittesporingen til BI gjelder
imidlertid bare for korona, så
ved mistanke om andre lumske
infeksjoner, ta kontakt med Sex
og samfunn.

Høstsemesteret
tekst Roya Shahibzadeh

Parallellt med at vaksinasjonsgraden øker i samfunnet, stiger
studentenes håp om et, om ikke
helt normalt, så i hvert fall mer
normalt høstsemester. Endelig
kan vi møtes over lunken SiOkaffe, oppleve forelesere som
leser rett fra powerpointen live,
og ikke minst få klarhet i om
Zoom-crushet er like søt i virkeligheten som på skjermen.
I juli kom Kunnskapsdepartementet (KD) med en rekke
anbefalinger for studentenes
høstsemester. Regjeringen har
foreløpig iverksatt trinn tre av
gjenåpningen, som åpner for et
mer normalt semester for Oslos
studenter. Oppfordringene til
KD i herværende trinn går ut
på at universitetene skal drive
jevnlig testing, ha fysisk tilstedeværelse på campus og registrere hvem som er til stede for
eventuell smittesporing. Vår
vante følgesvenn og avstandskrav, enmeter’n, består ifølge
KD til vi når trinn fire av gjenåpningen. Men slapp av, det blir
fadderuke i år, og du får nok av
muligheter til bli kjent med nye
studievenner.
Universitetet i Oslo
På Universitetet i Oslo (UiO)
blir det fadderuke, med mange
sosiale arrangementer og fysisk
velkomstseremoni på Universitetsplassen. UiO skal tilrettelegge for mer fysisk undervisning
dette semesteret, men deler av
tilbudet vil fortsatt være digitalt. I mars i år åpnet UiO en
teststasjon på Blindern. Tilbudet vil fortsette for studenter og
ansatte. Professor Bjørn Stensaker, viserektor for utdanning
ved UiO, skriver til Universitas
i en e-post at de fra mandag
16. august vil tilby selvtesting
for symptomfrie studenter og
ansatte. Videre skriver han at
testutstyr kan hentes mandag,
onsdag og fredag mellom 10 og
14 i Georg Sverdrups Hus og på
Domus Juridica. I tillegg har

ARKIVFOTO: KRISTIAN TRANA

SiO teststasjoner på campus. På
universitetets nettside har rektor Svein Stølen uttalt at han vil
gå vekk fra avstandskravet på en
meter når gjenåpningsplanen
tillater det. Enn så lenge består
avstandskravet, men forhåpentligvis er det ikke lenge igjen til
du kan sitte på lesesalen og irri-

tere deg over sidemannens musikksmak.
Oslomet
Fungerende rektor ved Oslomet, Nina Waaler, forteller til
Universitas via e-post at det er
duket for fadderuke på Oslomet.
Hver faddergruppe vil bestå av

maks 20 studenter. Faddergruppen blir dermed intim nok til at
det er verdt å gå to runder før du
bestemmer deg for hvem du skal
kline med. Husk, vedkommende
kan bli vanskelig å unngå dagen
derpå, når timeplanen viser grilling i Frognerparken på høylys
dag. For å holde campus smit-

Høyskolen Kristiania
Fadderuken, Intro Campus, blir
arrangert som vanlig i år med
konserter og fester for nye studenter ved Høyskolen Kristiania
(HK). I motsetning til de andre
lærestedene har høyskolen krav
om fremvist koronasertifikat for
å slippe inn på fadderukens arrangementer. Grønt koronasertifikat får du om du har testet
negativt i løpet av de siste 24
timene. Studentunionen skriver
på sine nettsider at studentene
vil bli tilbudt hurtigtester. Med
denne sertifikat-ordningen tilbyr HK de beste kline-oddsene i
fadderuka, de har nemlig planer
om å samle opp til 200 personer
i én kohort. Lene Torjul Reutz
er pressekontakt ved høyskolen og forteller til Universitas
at det blir fysisk undervisning
det kommende semesteret, med
forbehold om at deler kan bli
digitalt på grunn av plassbegrensning. Reutz presiserer at
studenter som er avhengig av å
være på campus, grunnet utstyr
og spesialrom i utdanningen, vil
prioriteres når det planlegges
for fysisk undervisning.
universitas@universitas.no
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Tar over roret

Rookie: Ny SiO-direktør Andreas Berggren Eskelund håper det nye studenthuset SiO kjøpte i St. Olavsgate kan knytte studentene tettere sammen.

Det var minnene fra egen studietid som bidro til
at Andreas Berggren Eskelund ville bli direktør.
Studietiden beskriver han som en flaske vin.
SiO
tekst Ellen Oftedal Schwencke
foto Hanne Jones Solfjeld

Bare en uke etter den nye SiOdirektøren startet på prestisjestudiet på Norges Handelshøyskole
(NHH), sluttet han. Det er det
beste valget han har tatt i sitt liv.
Som 19-åring dro han fra barndommen på Tromøya i Arendal
til Bergen for å begynne på siviløkonomutdanningen på NHH.
Etter en liten uke som nybakt
student, innså han at studiekameratene hadde år med reising,
militæret, og andre studier i bagasjen. Selv kom han rett fra klasserommet.
– Jeg husker at jeg tenkte: «Skal
jeg nå begynne rett på studiet og
deretter ut i det farlige jobblivet,
og så var livet satt?».
Det endte med at han i stedet
valgte å reise jorda rundt alene,
før han blant annet tok befalsutdannelsen i Forsvaret og studer-

te russisk i Russland. Så lokket
NHH ham tilbake til Bergen. Da
var han klar.
– Jeg opplever at siviløkonomutdannelsen ga meg veldig mange muligheter for hva jeg kunne
jobbe med senere. Og så var jo
studenttilværelsen i Bergen helt
fantastisk!, sier han entusiastisk.
– Den vil jeg høre mer om!
– Jeg har alltid vært en veldig
aktiv person, en som involverer
seg i mye og er nysgjerrig på alt
mulig.
Slik starter han fortellingen
om studietiden, der foreningslivet spilte en viktig rolle. Det
tyngste vervet han hadde, var
som nestleder og fagpolitisk ansvarlig i studentforeningen på
NHH. I tillegg rakk han å bestige
de mange fjellene som omkranser
studentbyen. Han var aktiv turleder i Bergenstudentenes turlag og
DNT, og hadde en deltidsjobb på
Sandviken psykiatrisk sykehus.
De gode minnene fra studietida, koker Eskelund ned til en

spesiell vin. Under studentuken i
Bergen, som passende nok kalles
UKEN, ble det solgt en flaske vin
som «alle» drakk. På baksiden
av vinen fra 1998 sto et sitat han
aldri kommer til å glemme: «Det
var ikke på grunn av gleden over
dagene som var, men på grunn
av frykten for dagene som ville
komme, at vi våket våre studenternetter». Med andre ord skal
man nyte studenttida før arbeidslivet kommer og banker på døra.
Hjerte for studentforeningene
Nå er det Eskelund som skal våke
over studentene. Forgjengeren
hans, Lisbeth Dyrberg, gikk nylig av med pensjon etter 21 år i
direktørstolen. Jobben kommer
ikke uten ansvar, når man skal
lede et konsern som har en årlig
omsetning på cirka 1,4 milliarder
kroner.
Koronarestriksjonene
har
rammet studentene hardt. Etter
halvannet år med restriksjoner
vil Eskelund blant annet bruke
midler fra Kunnskapsdepartmentet til å videreutvikle psykiske helsetjenester.
– Så har jeg nok også et ekstra
engasjement for studentforeningene. Studentlivet handler så mye

Studentsamskipnaden SiOs
tjenester
+ Mer enn 71 000 tilknyttede
studenter fordelt på 28 læresteder
+ Cirka 9000 studentboliger
+ 41 kafeer og spisesteder for studenter
+ Seks SiO Athletica treningssentre
+ Helse- og rådgivningstjenester
+ Karrieretjenester
+ Kurs og rådgivningstjenester
for studentforeninger
+ 530 barnehageplasser
+ 890 ansatte (500 årsverk)
+ Omsetter for ca. 1,4 milliarder kroner i året
Kilde: SiO

om å utvikle seg som menneske,
og det gjør man i relasjon med
andre, sier han.
Han illustrerer det bankende
hjertet for studentforeningene
med et eksempel fra egen studie-

tid. Da ble han med på et kurs i
standardlatin dans, som Bergenstudentenes idrettslag arrangerte.
– Jeg var kanskje litt interessert i en jente der, som gjorde at
jeg ble med på det, sier han, etterfulgt av en liten latter, før han
fortsetter:
– Men uansett, du blir kjent
med andre på en fantastisk måte
fordi du blir tvunget inn i dialog
med folk.
Nå håper han at studenthuset
i St. Olavsgate 23, som SiO kjøpte
tidligere i sommer, vil knytte studentene tettere sammen.
– Det er jo et vanvittig mulighetsrom, sier direktøren om kjøpet.
Vil jobbe for flere boliger
Universitas møter Eskelund i
Blindernveien 6, der det nybygde
Blindern Studenthus står. I løpet
av tiden vi sitter mellom de ferske
studentboligene og prater om SiO
sine tjenester, holder spente studenter på med å bære flytteesker
inn i hvitmalte rom. Til sammen
drifter SiO 9000 studentboliger.
De skal være billigere å bo i enn
leiligheter på leiemarkedet. Men
selv om et nytt semester er like
rundt hjørnet, har ikke alle stu-
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denter et sted å bo.
– 4487 studenter står fremdeles
i kø for å få studentbolig i Oslo.
Hva skal du som ny SiO-direktør
gjøre med det?
– Det er et viktig område å ta
tak i, fordi det trengs flere boliger. Heldigvis er det noen boliger
som er under utvikling, så vi vet
det blir flere. Det er likevel klart
at det å jobbe opp mot plan- og
bygningsetaten i Oslo kommune,
jobbe godt opp mot andre eiendomsaktører og se hvilke områder det kan være fint og naturlig
å bygge, er noe jeg vil prioritere,
sier Eskelund.

som kan forvente å motta kritikk fra flere hold, spesielt når det
gjelder boligpolitikk. Er han klar
for det?
– Jeg tenker at det å lytte til
enhver stemme og ytring er noe
jeg veldig gjerne vil gjøre. Men
beslutninger om bolig og priser
er ikke ting som fattes enkelt.
Man må gjøre nøye vurderinger,
og dialog må man ha. Viktige be-

slutninger fattes ikke uten involvering og høring fra studentene.
Inntrykket mitt er alle ansatte i
SiO gjør det som er til det beste
for studentene.
Da vi møter ham, har det bare
gått fire dager siden han startet i
jobben. Det har vært mange dokumenter å lese, noe han sier han
gjør utenfor arbeidstid. Andreas
Berggren Eskelund sin leder-

metode er nemlig å møte og prate
med folk.
– For det å treffe ansatte, studenter, nøkkelpersoner i utdanningsinstitusjonene – det å bygge
det nettverket som skal til – det
er det som gjør at jeg kan få den
innsikten og forståelsen av hvordan skal jeg gjøre denne jobben
best mulig, og få SiO til å nå målene for studentene, sier han.

– Den forrige SiO-direktøren
var relativt taus overfor Universitas. Det får være hennes sak. Kan
vi forvente å få deg i tale fremover?
– Ja, jeg tenker at jeg stiller opp
på intervjuer. Noen ganger er jeg
den rette personen til å tale, andre ganger er det andre i organisasjonen som er rett. Men det er
klart at dere må kunne kontakte
meg og spørre meg om ulike ting.
universitas@universitas.no

Jeg tenker
at det å lytte
til enhver
stemme og
ytring er noe
jeg veldig
gjerne vil gjøre
Andreas Berggren Eskelund, direktør i SiO

Bolig er ikke et ukjent arbeidsområde for ham. Han kommer
rett fra en stilling i konsernledelsen i Boligbyggelaget USBL. Eskelund har vært innom nærmest
alle tjenestene SiO har (se faktaboks) i løpet av arbeidskarrieren.
Var det SiO-direktør han drømte
om å bli som barn?
– Jeg er neimen ikke helt sikker på hva jeg drømte om å bli
som barn, men jeg så ganske tidlig at jeg er veldig glad i å jobbe
med mennesker.
En lederspire vokste fram. I 13
år har han hatt personalansvar.
Denne jobben er hans åttende lederstilling.
– Hva er det som er så bra med
å være leder?
– Jeg synes det er gøy å lykkes gjennom andre. Å se at man
sammen med medarbeidere når
felles målsetninger gjennom å
støtte og coache dem. Det gir
meg mye mer enn å levere en sak
alene.
– SiO har ofte fått kritikk for
høye lederlønninger. Din forgjenger hadde 2,19 millioner kroner
i årslønn inklusive godtgjørlser.
Hva tenker du om denne kritikken?
– Jeg har fått med meg at det
har vært et tema, og det har vært
styret og styreleder som i hovedsak har svart på de spørsmålene.
Det er styret som har ansatt meg
og står for den delen. Det jeg kan
si, er at jeg har omtrent samme
kompensasjon som Lisbeth, kanskje noe under, og det er vel sånn
det er.
– Vi lurte på om du ville ligge
på samme lønnsnivå.
– Ja, og det gjør jeg omtrent,
men det er jo ikke lønn man går
etter for å få denne jobben. Det er
veldig mye annet som er viktig og
motiverende.
Vil komme oss i tale
Ydmyk og lyttende, men også
typen som gir full gass. Slik beskriver han seg selv. Egenskapene
kommer godt med i en stilling

13

I det grønne: Andreas Berggren Eskelund er ny direktør for Studentsampskipnaden SiO. Her står han utenfor det nesten like nye studenthuset i Blindernveien.
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Tre på Blindern
om stemming
Helene Reitzel (24), studerer master
i marinbiologi ved UiO
– Skal du stemme?
– Ja!

Mobilt: I luftige lokaler på Frederikkeplassen på Blindern kan du avgi din forhåndsstemme.

HJELP, JEG HAR STEMMERETT!

Universitas guider
deg på veien
Årets store happening nærmer seg. Nei, det er ikke fadderuka, men stortingsvalget 2021! Men hvordan var det der med forhåndsstemming igjen?
Og hva om du sitter i karantene på valgdagen? Slapp av, Universitas gir deg
svaret.
Stortingsvalg 2021
tekst Maria Jostad
foto Isabel Berge

– Å bruke stemmeretten er den
mest direkte måten du kan delta i
demokratiet på.
Det sier kommunikasjonssjef
for valg i Oslo Ingvild Åsgård.
I Oslo er det to valgdager, 12. og
13. september, men allerede nå kan
du avlegge stemmen din.
Når kan du stemme?
Forhåndsstemmeperioden starter
tirsdag 10. august og varer til og
med fredag 10. september. Dette
er felles for hele landet.
I Oslo er åpningstiden 10–19 på
hverdager og 10–18 på lørdager.
Fra mandag 6. september til fredag 10. september er det utvidet
åpningstid fra kl. 10 til 21.
Oslo har to valgdager: søndag
12. september og mandag 13. september. Åpningstiden er 13–18 på
søndag og 9–21 på mandag.
Hvor kan du stemme?
Oslo har 30 forhåndsstemmesteder og 103 valglokaler på valgdagene. I tillegg tilbys et drivein-valglokale for velgere som er i
karantene. Der kan velgere stemme fra bil. En oversikt over alle
valglokaler i hele landet finnes på
www.valglokaler.no.
Forhåndsstemmesteder på eller
ved utdanningsinstitusjoner er i
Oslo på Blindern og BI i Nydalen.
Valglokalet på Blindern er ikke
åpent på lørdager.
– Kan man stemme ved alle lokaler i Oslo på valgdagene?
– På valgdagene kan velgere

som er folkeregistrert i Oslo stemme i alle valglokaler i hele byen,
sier Åsgård.
Åsgård sier at ikke alle studenter melder flytting når de skal studere.
– Derfor er det viktig å huske
at du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet,
men på valgdagene må du stemme
i den kommunen du var folkere-

I Oslo har vi
drive-in på
Valle Hovin for
velgere som er
i karantene
Ingvild Åsgård, kommunikasjonssjef for
valg i Oslo

gistrert 30. juni 2021, sier Åsgård.
Alle som har stemmerett mottar valgkortet. Valgkortet er en påminnelse om at det er valg og at du
har stemmerett. I år får du digitalt
valgkort i din digitale postkassen.
Husk å ta med legitimasjon
med bilde, navn og fødselsdato.
Du trenger ikke ta med valgkort.
Åsgård sier at du alltid kan be
en valgmedarbeider om hjelp hvis
det er noe du lurer på. Valgmedarbeiderne har taushetsplikt.
Hvis du er i isolasjon
– Venter dere kø?
– Erfaringsmessig er det ofte
mer kø mot slutten av forhåndsstemmeperioden og på valgdagene. Vi er fortsatt i en pandemi, og
ett smitteverntiltak er å oppfordre
velgere til å bruke hele forhånds-

stemmeperioden, og ikke vente
helt til siste uken, sier Åsgård.
Åsgård sier dette særlig gjelder
velgere som er folkeregistrert i andre kommuner og må forhåndsstemme for å unngå å reise til
hjemkommunen på valgdagene.
– Da unngår velgere også kø,
sier Åsgård.
– Det er gjerne mindre trafikk
i forhåndsstemmesteder utenfor
bykjernen, sier Åsgård.
– Hva med velgere i karantene/
isolasjon?
– I Oslo har vi drive-in på Valle
Hovin for velgere som er i karantene. Velgere som er i isolasjon kan
kontakte kommunen innen 10.
september kl. 10 for å forhåndsstemme hjemme eller vente til de
er ute av isolasjon og stemme på
ordinært vis, sier Åsgård.
Oslo-velgere som er i isolasjon
eller karantene på valgdagene kan
også søke kommunen om å stemme hjemme. Fristen for dette er 13.
september kl. 10.
– Dere har drive-in-stemming
for personer som er i karantene,
men de færreste studenter har tilgang til bil. Hva gjør man da?
– Vi har nesten fem uker med
forhåndsstemming. Havner du i
karantene i starten av forhåndsstemmeperioden, kan du vente
med å stemme til du er ute av karantene, og stemme på ordinært
vis, sier Åsgård.
Hvis du havner i karantene rett
før valgdagene, kan du kontakte
kommunen og be om å forhåndsstemme hjemme. Frist for dette er
fredag 10. september kl. 10.
– På valgdagene kan du bare
stemme hjemme hvis du er folkeregistrert i Oslo, sier Åsgård.

– Vet du hvordan du
stemmer?
– Jeg har ikke
begynt å sette
meg inn i hvordan
partiene
snakker
om
saker, men jeg
vet hvilke saker
som er viktige
for meg. Jeg må
få i gang hjernen
etter sommeren!
Sånn praktisk vet
jeg hvordan jeg stemmer, ja.

Ingrid Wik Rushfeldt (24), studerer master
i filologi og evolusjon ved UiO

– Skal du stemme?
– Ja!
– Vet du hvordan
du stemmer?
– Jeg vet hvordan jeg stemmer, men jeg må
sette meg mer
inn enkeltsaker
og hvilket parti
jeg skal stemme.

Simen Velde Knutsen (27), studerer praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved UiO
– Skal du stemme?
– Ja, jeg er på vei
bort for å stemme
nå.
– Da vet du kanskje
hvordan
man stemmer?
– Jeg har fått
med meg det,
ja. Jeg er stemmeberettiget i en
annen kommune,
men kan forhåndsstemme fra hvor som
helst, så det er enkelt og
greit.
universitas@universitas.no

Viktige valgdatoer
+ 13. september er det stortingsvalg. I Oslo er også 12.
september valgdag for stortingsvalget.
+ Fra 10. august til 10. september kan du avlegge forhåndsstemme.
Kilde: Oslo kommune
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Bli medlem!
Send PS til
0 20 14

Framtidas lærere.
Sterkere sammen.
— med hjerte for utdanning

Barnehagelærer
Grunnskolelærer
Lektor
Faglærer
Yrkesfaglærer
PPU
Pedagogikk
Spesialpedagogikk

pedagogstudentene.no
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utenriksredaktør:

Roya Shahibzadeh

royashahibzadeh@gmail.com

481 08 772

Demonstrasjon: Studenter i Libanon har deltatt i en rekke demonstrasjoner det siste året. Her fra ettårsmarkeringen av eksplosjonen i Beirut.

Studenter vil forlate landet
Ett år etter den massive
eksplosjonen i hovedstaden
ser libanesiske studenter
pessimistisk på fremtiden.
Libanon
tekst Roya Shahibzadeh

– Jeg kjenner folk som i dag får panikkanfall av lyder av tunge objekter som faller
på bakken, sier Rawane Hachem til Universitas via Whatsapp. Hachem er student
ved Beirut Arab University, og medstifter
av studentorganisasjonen Secular Club
ved universitetet sitt.

Ettermiddagen 4. august 2020 smalt
det i den libanesiske hovedstaden Beirut.
Over 200 liv gikk tapt, og eksplosjonen
kunne føles i hele byen. Sykehus, kjøpesentre og leiligheter ble lagt i ruiner.
Over 300 000 mennesker ble fordrevet
fra hjemmene sine. Hendelsen satte hele
Libanon i sjokk, og ett år senere lever folk
fortsatt med ettervirkningene.
– Det er en underdrivelse å si at nesten
hele befolkningen i Beirut er traumatisert
av hendelsen, sier Hachem.
Flere menneskerettighetsorganisasjoner har krevet en granskning for å finne
ut hvem som er ansvarlige for at noe sånt
noe kunne skje. Til nå har ingen blitt
holdt ansvarlig, men landets president,
Michel Aoun, har lovet en grundig etter-

forskning.

get av enorm politisk uro, og eksplosjonen har forsterket forskjeller mellom fattige og rike i landet. I 2019 var det store
Store demonstrasjoner
Eksplosjonen i Beirut er en av de største demonstrasjoner mot korrupsjon i hele
landet.
eksplosjonene i historien, og plasserte en
I fjor høst startet demonstrasjonene
opp
fortvilelse hos libanesere. Rawane Hachem
igjen. Til tross for pandemien tok unge mennesforteller at effektene av
ker til gatene for å utvise
eksplosjonen fortsatt
misnøye med styringen
kan merkes i deler av
av landet. Studentorganibyen.
sasjonen til Hachem har
– Deler av byen har
blitt bygget opp igjen, Aya Maher Wehbeh, journalistikkstudent i Tripoli vært med på å arrangere
flere av dem, inkludert
men det er hovedsakelig der de som har hatt råd til å gjøre det, ettårsmarkeringen av eksplosjonen.
sier Hachem.
Organisasjonen til Rawane Hachem er
Libanon har de to siste årene vært pre- en av de som har vært med på å arrangere

Vi har
fullstendig
glemt hva
optimisme er
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Krisen i Libanon
+ Eksplosjonen i Beirut 4. august 2020
tok livet av mer enn 218 mennesker
+ Mer enn 7500 mennesker ble skadet
+ Omtrent 300 000 mennesker ble
fordrevet fra hjemmene sine
+ Libanon går gjennom den verste
økonomiske krisen i sin historie

Kilde: Human Rights Watch og World Bank

Det er en
underdrivelse å
si at nesten hele
befolkningen
i Beirut er
traumatisert av
hendelsen
Rawane Hachem, student ved Beirut Arab University.

FOTO: SECULAR CLUB BEIRUT ARAB UNIVERSITY

flere demonstrasjoner det siste året.
Økonomisk krise
– Demonstrasjonene våre har pågått Eksplosjonen skjedde på toppen av en
siden 17. oktober. Studenter og student- rekke av andre utfordringer i landet.
grupper, spesielt de progressive og seku- Mens demonstrasjonene pågikk i 2019,
lære, har vært til stede på demonstrasjo- stagnerte Libanons økonomi. På to år har
nene.
halvparten av befolkningen blitt fattig, og
Hachem forklarer at
den nasjonale valutaen
organisasjonen hennes
er i ferd med å kollapse.
er ment å represenLibanon befinner seg
tere alle progressive
nå i det Verdensbanken
studenter uansett bakhar døpt en av de tre
grunn.
verste økonomiske krisene på 150 år.
– Vi kaller oss selv
Aya Maher Wehbeh
Secular Club for å utvise motstand mot Listuderer journalistikk
banons sekteriske styog medier i Tripoli
resett.
nord i Libanon. Hjembyen hennes er landets
I Libanon deles
fattigste by, og Wehbeh
nemlig makta mellom
tegner et dystert bilde
en kristen president,
Rawane Hachem, student ved Beirut Arab University.
av situasjonen.
en
sunnimuslimsk
– Arbeidsledigheten her er stor og
statsminister og en shiamuslimsk parlamentsleder, et politisk system som har ek- mange sliter med å gjøre ting som å skaffe
sistert siden landet var en fransk koloni.
mat, sier hun til Universitas.

Det er ikke
noen politikk
som sørger for
at studenter
kan fortsette
studiene sine

– Hvordan merker du på den økonomiske krisen?
– Jeg ser det i en far som begår selvmord fordi han ikke er i stand til å mate
familien sin. Jeg ser det i alle som forsøker å komme vekk herfra for å leve et
verdig liv. Jeg ser det i faren min som er
sliten hele tiden fordi han prøver å skaffe
bestemoren min medisiner, sier Wehbeh.
Den økonomiske situasjonen i Libanon
har skapt store mangler, og flere butikker
er nødt til å drive rasjonering for å ha nok
til alle kundene. Kampen om ressursene
blir noen ganger dødelig, og flere slåsskamper har brutt ut ved bensinstasjoner.
Mandag 9. august ble tre personer drept i
en bensinkrangel nord i landet, ifølge Associated Press.
I tillegg råder politisk kaos i landet.
Myndighetene har ikke klart å danne regjering, og tidligere denne måneden gikk
statsminister Saad Hariri av. Mangel på
politisk ansvar har gjort det enda vanskelig å få bukt med problemene i landet.
Økte skolepenger
Flere år med dårlig økonomisk styring
har fått store konsekvenser. Effektene av
hyperinflasjon og en valuta som har mis-

tet over 90 prosent av sin verdi de to siste
årene, merkes også av studenter.
– Skolepengene har økt med 160 prosent det siste året, sier Rawane Hachem.
For mange libanesiske studenter har
økningen i skolepenger gjort det vanskelig for studenter å fullføre studiet. Mange
har blitt nødt til å droppe ut fordi de ikke
lenger har råd til å studere.
– I tillegg har mange studenter også
byttet fra private universiteter over til de
få offentlige universitetene i landet. Dette
har sprengt kapasiteten, sier Hachem.
Hachem forteller også om en dårlig infrastruktur for høyere utdanning og om
kutt i utdanningsbudsjettet i landet.
Hun mener studenter er blitt nedprioritert av myndighetene.
– Vi mangler subsidier som kan sikre
at studenter får fullført utdanningen sin. I
tillegg til det har vi få offentlige biblioteker hvor folk kan studere og folk har ikke
råd til utstyr.
Vanskelig skoleår
– Å studere under en pandemi har vært
forferdelig. Vi har nesten ikke noe elektrisitet, og når vi har det, er internettet her
forferdelig. Studenter har ikke blitt ivaretatt, sier Wehbeh.
Utfordringer med strøm og internett
har gjort det vanskelig for studenter å
følge undervisningen når landet har vært
nedstengt som følge av Covid-19-pandemien.
Ifølge Al Jazeera har mangelen på
utenlandsk valuta i Libanon ført til at
myndighetene ikke er i stand til å betale
utenlandske tilbydere av strøm. Kraftverk har måttet stenge ned, og energisektoren er på grensen til totalkollaps.
Libanesere over hele landet opplever regelmessige strømbrudd.
– Det er ikke noen politikk som sørger for at studenter kan fortsette studiene
sine, sier Hachem.
Vil forlate landet
Problemene i Libanon har ført til at mange studenter nå ikke ser noen andre muligheter enn å forlate landet. Hachem og
Wehbeh forteller at nesten alle de kjenner ser etter en vei ut.
Hjerneflukt har lenge vært et stort problem i Libanon, men etter den økonomiske krisen er det blitt mye verre, forteller
Rawane Hachem.
– Nesten alle jeg kjenner, student eller
ikke, vurderer seriøst å reise fra Libanon
uansett hva de vil måtte ofre, sier Hachem.
Mange studenter ser ingen fremtid i
eget hjemland og ser etter muligheter for
å reise ut.
– Om ikke alle vil reise er det i hvert
fall halvparten, bekrefter Wehbeh.
– Vi har fullstendig glemt hva optimisme er, sier hun.
Wehbeh forteller at hun er en av dem
som har lyst til å forlate Libanon.
– Alt jeg har lyst til å gjøre når jeg er
ferdig med studiene er å dra. Jeg vet ikke
hvordan eller hvor jeg skal dra, men jeg
takler ikke situasjonen. Vi har ingen
fremtid her, sier Wehbeh.
Til tross for den gjennomgående misnøyen blant unge folk, sier Rawane Hachem at hun har stor tiltro til unge folk i
landet.
– Mange har skjønt at det er viktig å
kjempe tilbake, at vi er underlagt morderiske og korrupte ledere som ikke bryr seg
om noe annet enn profitt. Eksplosjonen
har gjenskapt en kollektivistisk følelse i
folket, sier Hachem.universitas@universitas.no
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DEBATT
KJØR DEBATT

debattredaktør:
jostadmaria@hotmail.com

Hete tips om debatter i andre redaksjoner

Barkgutta
Under Dusken hadde før sommeren en inspirerende artikkel
om studentenes svar på norgesferie. Man kunne lese om klassikerne sykle Trondheim–Halden
og road trip på Sørlandet. Noe
mer originale var Barkgutta,
som samler never, for å selge
dem og gjøre big business:
«Vi løper rundt i skogen,
leker oss med kniv og klatrer i
trær. Det er så spesielt når man
kommer inn i skogen, og så står
det masse stor, saftig bjørk der»,
forteller Endre Aasen til avisen.
Ja, det er virkelig noe spesielt

når man lar studenter utfolde
seg i sitt naturlige element.
Vekk med pensumbøker, kantinekaffe og pc-er. Gi studentene
en kniv og et tre å klatre i!
«Vi solgte litt over to tonn
never forrige sommer. Til nå
har vi hatt seks kunder: seks
store museum rundt i landet»,
sier Aasen til avisen. Det er jo
nesten for bra at man kan dekke husleia ved å gå en skogstur
i Nordmarka. Kanskje Aasen
burde ta patent på never før semesterstart?

953 04 998

Velkommen til studielivets
mange muligheter
Studiestart
Maika Marie Godal Dam, leder av
Velferdstinget i Oslo og Akershus

Kjære student.
For deg som tar dine først skritt inn på campus, som
fersk eller erfaren student, blir dette starten på et
spennende, nytt og annerledes kapittel i ditt liv. Det
er et kapittel som vil gi deg rikelig med kunnskap,
mestring og nye innsikter, men også opplevelser som
er annerledes og unike. Så kjære student, åpne øynene for studielivets mange muligheter!
Å være student er mer enn ex-

Voi-Boys
I juni kunne Stoff briljere med
den spennende guiden «Hvilken
klimastudent er du?» Her hadde
de med hele spekteret av sunn,
og mindre sunn, klimaengasjert
ungdom. Vi ble introdusert for
Veganerinfluenceren,
Regnvannsamleren, Voi-Boy, Kildesortereren og ikke minst Gretung
Tuborg. Noe misvisende er faktisk ikke sistnevnte den mest radikale av disse studentene, ifølge
Stoff-journalist Oda Marie Kristine Litland:
«Du er også blant de yngste
medlemmene av Klimarealistene, og lever i tro om at dine
egne handlinger har svært lite

Maria Jostad

å si for klima og miljø», skriver
Litland.
Studenter som ikke tror på
klimaendringer kan vel strengt
tatt ikke kalles klimastudenter,
men nu vel. De er vel uansett
mer genuine enn våre kjære
Voi-Boys:
«Du kjører også elektriske
sparkesykler hjem fra fest hver
eneste gang i stedet for å ta
Teslaen», skriver Litland. Blir
spennende å se hva Voi-Boysene
skal finne på når elsparkesyklene blir nattestengt. Kanskje de
kan bli ekte klimastudenter og
kjøre bysykkel?

phil og eksamen. Det er også
felleskap, nye impulser, nye
venner, Silent Disco og debatter du aldri trodde du skulle
gå på. Langs studieløpet finner du endeløst mange sidespor, og vi oppfordrer deg til
å utforske så mange kriker og
kroker du rekker. Noen sidespor kan vise seg å bli viktigere enn du tror.

medstudenter på linjen din og medstudenter utenfor.
Visste du at det finnes egne studentbarer, for eksempel? Dra med deg en ny venn innom Chateau Neuf
på Majorstua, Samfunnet på Bislett eller Amatøren
på Sogn Studentby.
Selv om studietiden fort kan bli ditt livs beste reise, be-

tyr det ikke at den alltid vil være en dans på roser. Ta
vare på deg selv, student! Når veien blir vanskelig å gå
skal du vite at du er omgitt av folk som vil ditt beste.
Studentsamskipnaden SiO er åpen for alle, og har et
støtteapparat med studieveiledere, leger, tannleger,
psykologer og mange fler som kan hjelpe deg i en
studiehverdag som er blitt tung til å bære alene. Husk
at ingenting er for lite
hvis det føles for stort
for deg!

De uformelle fellesskapene er like viktige
som de formelle

Med alle studentforeningene som finnes er mulighetene
mange. Kanskje det er nå du skal lære deg å danse
salsa, eller å fekte? Ta deg tiden til å utforske blant
de hundrevis av tilbud i studentforeningene – og titt
kanskje til og med innom ditt lokale studentdemokrati?
De uformelle fellesskapene er like viktige som de

formelle. Bruk muligheten til å bli kjent både med

Vi i Velferdstinget er her
for å sørge for at nettopp du og dine nye
medstudenter har det
velferdstilbudet dere
trenger for å ha en god
studietid. At du som
student har et trygt og rimelig sted å bo, at du får
hjelp når helsen skranter, at nattbussen går når du
skal hjem litt senere enn tenkt og mye, mye mer.

Vi har lenge ligget i koronaisolasjonens dvale, men nå

spirer håpet om at vi litt etter litt kan komme en mer
normal studiehverdag i møte. Vi i Velferdstinget i
Oslo og Akershus gleder oss til å jobbe for deg og alle
dine medstudenter, også dette semesteret. Vi ønsker
deg velkommen til studielivets mange muligheter!

Ukas tvitringer:
Sigurd Evensen @sigurd_evensen
Ikke bare er Jakob Ingebrigtsen den første nordmannen som
tar OL-gull på 1500 meter, han er også det første mennesket
som lander på Sola!
Jeg lurer på hva Elon Musk føler nå!
Annikken Hogstad @anikken
Meg på mitt tøffeste: Sier «fortsatt god sommer» til noen som
ønsker meg en fin dag. Så skjønner de at det er senere enn i
morgen at vi snakkes igjen, amirite
På mitt tøffeste sier jeg «takk for alt» til professoren etter siste forelesning
før sommeren.
Lyles.art @lyle_susanne
Jeg savner slåsskamper i fylla om hvilke anime karakterer som
er best.
Jeg òg, men personlig gikk det mest i slåssing om Disney-karakterer. Elsa
eller Mikke Mus? Kjør!

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

debatt@universitas.no
Typiske innlegg er mellom
1500 og 2000 tegn, inkludert
mellomrom. Lengre innlegg
kan vurderes i noen tilfeller

 Vi trykker ikke innlegg
som har vært på trykk i
andre aviser, eller som er
hatske og trakasserende
 Vi tar oss retten til å
fortkorte innlegg
 Frist for innsending av
innlegg er søndag kl. 17
 Legg ved et portrettfoto
av deg selv i e-posten

Velkommen til UiO!
Engasjerte ildsjeler på hele universitetet, fra in-

Studiestart
Jørgen Hammer Skogan, leder
Studentparlamentet ved UiO

Nå er Universitetet i Oslo i ferd med å fylles med
liv etter sommeren, og vi i Studentparlamentet
ved UiO gleder oss til å se både nye og gamle fjes
på campus. Vi holder til på Villa Eika, den brune
sveitservillaen som ligger midt på
Blindern mellom t-banen og Georg Sverdrups hus. I semesterstarten kommer dere til å se oss rundt
omkring på universitetet, og det
er bare å stikke innom for en prat.
Vi er dine tillitsvalgte, og vi er her
for deg!

stituttene og fakultetene til Studentparlamentet,
arbeider for at studentene skal bli lytta til når
universitetsledelsen fatter beslutninger som berører oss. Vi studenter har rett til å bli hørt i alle saker som angår oss, og som deres tillitsvalgte lover
vi å kjempe for nettopp det studentene er opptatt
av, enten det er snakk om dodører som svinger
utover, podcasting av forelesninger eller åpning
av lesesalene i pandemien.

Vårt eneste
ønske til dere
er: bruk oss!

Siden studentbevegelsens fødsel i 1813 har studen-

ter vært med på å forme både studiehverdagen og
selve samfunnet vi lever i. Vår bevegelse har ikke
blitt noe mindre viktig det siste året, noe som er
vist klart og tydelig med kampen for bedre krisepakker og åpne lesesaler.

Vårt eneste ønske til dere er: bruk
oss! Det er deres engasjement og
vilje som gjør at universitetet må
lytte, og som gir oss musklene til
å kjempe for at studentene skal
prioriteres.

Husk også at studietida er så mye mer enn bare å

sitte på lesesalen. Vi håper dere har det gøy i studiestart og opplever alt det gode Oslo har å by på
som studentby. Kanskje en av universitetets mange
studentdrevne kjellerpuber er stedet der du treffer
nye venner for livet. Ta vare på hverandre under
studiestarten!
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Kjære studenter!
Studiestart
Nina Waaler, fungerende rektor, Oslomet –
storbyuniversitetet

Et av årets høydepunkter er å ta dere imot ved starten av et
nytt semester. I år har vi nok en gang opplevd rekordstor
interesse for høyere utdanning. Nær 8500 nye studenter
møter til studiestart ved Oslomet, og slutter seg da til de
over 15 000 studentene som fortsetter sine studieløp hos
oss. Mangfoldet dere representerer er en stor styrke for
universitetet vårt og for byen!
Etter et krevende år med pandemi, har vi også denne stu-

diestarten måttet planlegge for en blanding av digital og
fysisk aktivitet. Det blir digital velkomstseremoni, men fysiske fadderaktivteter i mindre grupper som ivaretar smittevernreglene. Undervisningen blir en blanding av fysisk
og digital, men til forskjell fra i fjor så ser vi snart enden på
pandemien, og satser alt på at vi alle kan møtes mest mulig
på campus fremover.
For det å studere er i høyeste grad også en fysisk opplevelse,

og mye læring skjer i samspill med andre! Det er viktig å

møte lærere og medstudenter for å etablere gode nettverk,
for både arbeid med studiene og den sosiale hverdagen.
Disse nettverkene vil også bety mye for mestring og motivasjon til å komme godt gjennom studieprogrammet.

nets utfordringer, enten det handler om helse, læring og
en trygg oppvekst for barn og unge, teknologi, kunst, økonomi, formidling eller journalistikk.

På Oslomet har vi
foreninger for mange
ulike interesser, som
er en utmerket arena
for å lære noe nytt,
få venner og bli en
del av et fellesskap

pen, kompetansen og ferdighetene dere tilegner dere som
studenter, vil dere bidra til viktig utvikling på arbeidsplasser og i samfunnet.

Dere har valgt mange ulike fagretninger for studiene deres,

men felles for alle er at dere har et viktig oppdrag: Sammen
med resten av Oslomet skal dere bidra til å løse samfun-

Det høres ut som en stor oppgave, men gjennom kunnska-

Jeg vil oppfordre dere til å engasjere dere i mye av det som

skjer fra første stund. På Oslomet har vi foreninger for
mange ulike interesser, som er en utmerket arena for å
lære noe nytt, få venner og bli en del av et fellesskap. Som
studenter blir dere også en del av studentdemokratiet, og
får mulighet til å påvirke egen hverdag og bidra til å bedre studentenes sosiale, faglige og økonomiske situasjon. I
sommer fikk vi gladnyheten om at Studentsamskipnaden i
Oslo skal etablere et nytt studenthus nedenfor vårt campus
i Pilestredet. Dette er eksempel på et flott prosjekt vi kan
jobbe sammen om, på tvers av institusjonene i regionen, for
å skape et levende og engasjerende møtested for dere alle.
Jeg ønsker dere all lykke til med studiestart! Bli kjent, og vær
nysgjerrige på fag og medstudenter, også på tvers av utdanninger. Og viktigst av alt: ta vare på hverandre!

Ukas sitat:

Å prøve å forsvare rare dyr som ikke engang kan puste,
er ikke barnemat.
Saskia Brennen kjemper fiskens sak i Stoff.

Velkommen (tilbake) til Universitetet i Oslo
Studiestart
Svein Stølen, rektor UiO
Bjørn Stensaker, viserektor utdanning UiO

Til alle nye studenter: velkommen til Universitetet i Oslo!
Til alle gamle studenter: velkommen tilbake! Denne
høsten skal vi ta campus tilbake; vi skal tilby mer fysisk
undervisning og læring på campus enn i fjor. Vi vet hvor
viktig det er å bli kjent med medstudenter og lærere slik
at vi sammen kan skape et engasjerende læringsmiljø.
Faddere og læringsassistenter vil bistå dere sosialt og
faglig. Til alle dere som startet studiene i fjor vet vi at
mange fagmiljøer også har lagt opp til en ekstra velkomst
i høst. Uansett om du er ny eller gammel student håper
vi at du deltar aktivt i de opplegg som fagmiljøene har
lagt opp til. Vi vet at aktiv deltakelse skaper god læring,
og vi vil at du skal lykkes med dine studier!
Noen gode råd med på veien: Nå som du har anledning

til å fordype deg i det faget som du liker best – ikke vær
engstelig for å vise engasjement! Lærerne ved Universitetet i Oslo liker studenter som stiller («dumme») spørsmål og som utfordrer faglige sannheter. Ditt engasjement
kan også utløse engasjement hos andre. Tenk derfor at

spørsmål ved metoder og analyser. Klarer du i tillegg å
reflektere over din egen læringsprosess og finne frem til
en arbeidsform som gir deg en systematikk i hverdagen,
er du på god vei til å lykkes! Husk også på at det finnes et
liv ved siden av studiene. Det finnes et utall av studentforeninger som lengter etter å få nye medlemmer,
og som også er klare for å lage nye arrangement
og sammenkomster.

Lærerne ved Universitetet i
Oslo liker studenter som stiller «dumme» spørsmål og som
utfordrer faglige sannheter
dine medstudenter er dine beste partnere i læringsprosessen. Forståelse og mestring skapes når dere sammen
utforsker problemer, gransker teorier og stiller kritiske

Det vil sikkert bli digitale undervisningsøkter i
høst også, men det å finne en god og hensiktsmessig balanse mellom fysiske og digitale læringsarenaer er høyt prioritert fra vår side. Gi oss
gjerne tilbakemeldinger om hvordan dere opplever undervisningen og læringsmiljøet. Når lærerne og andre har lagt ned mye arbeid og energi,
vil de gjerne ha tilbakemeldinger. Universitetet i
Oslo er noe vi skaper sammen!
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kulturredaktør:
guro.aasaaren@gmail.com

Guro Aasaaren
466 74 942

DIN GUIDE TIL HOVEDSTADEN
Ikke bare er det studiestart, det er tid for å leve livet utenfor husets fire vegger.
Men kanskje denne byen virker som noe skikkelig ræl? Trikkene skriker som desperanter og den ene gjenboeren din har hatt rave hver søndag morgen siden du
flytta hit. Så prøver du å gripe studenttilværelsen for det den er verdt, men da du
begynte å følge SiO på Insta fikk du kun et sparetips om å selge hårbørsten din,
og en passivt aggressiv bitmoji som ber deg om å få ting gjort. SiO bare «ukens
Oslotips». Universitas bare «semifjerne anbefalinger av steder og utbrettinger om
studentlivets hendelser». Lykke til i høst, alle og enhver. Kanskje er det noe som
faller i smak av det her.

Stedene der du får billig mat når du kommer på at
det ikke er nok med de 40 pilsene og angsten du skal
fylle maven med om ikke lenge.
Hokkigai

Sushi som er akkurat det sushi skal være.
Greit billig er det også, og de som jobber
der er helt putte-i-lomma-og-ta-vare-på
søte. Wasabi Sushi på Tøyen Torg, og
Mini Sushi på Carl Berners plass er to
klare vinnere lengre øst i byen.

Tekst: Redaksjonen

Jungel Pizza

Du svinger fra sted til sted uansett, sving innom Jungel Pizza. Steder har gråte-verdig god
pizza, sånn sippe over ost til saus til bunn ratioen mens det tyter salami ut av kjeften godt.

Steder som er muligens billig og relativt brune

Ciderdrikkere, vindrikkere, «jeg liker ikke øl»-mennesker. Hvis du vil ha billig alkohol i blodet i Norges eneste
by, må du legge av deg ølaversjonen din pronto. Hvis
ikke, Gud være med deg i jungelen av dyr drikke. Du er herved
advart.

Sham

Ikke la deg lure av shabby interiør og ordene du
ikke forstår på menyen som oversettes kryptisk
til «ris, kjøtt, spesielt krydder». Dette er byens
beste syriske mat, og du kan spise fritert aubergine og tabbouleh til du går ned for telling.

Bydelskroer som Bydelskroa på
Tøyen

Det er ingen bedre måte å bli
kjent med byen på enn å bælme
neppå et par iskalde halvlitere
på byens lengstlevende puber.
Biljard og jukeboks er også fast
inventar. Kos deg.

Oslo Street Food og Vippa

Byens to billigere mathaller i Oslo. Angivelig også et
streit første date-sted å ta en rask matbit på vei mot fyll
og dårlige valg.

Mastermind

Gi meg benker som knirker og
bunnløse mugger! I Schweigaards gate kan et stykk anonymt utested gi deg akkurat
dette. Et pluss er jo også det
grønne temaet. Livet ditt er en
stor green screen, baby! Ikke
kast bort tiden din på å bruke
mer enn nødvendig på de viktigste P-ene: pils og prosecco. Jeg vet
ikke med deg, men når jeg sier det sånn, så høres
det ikke så gæli ut å henge utenfor Utdanningsdirektoratet.
Ocean Bar

Koselig kaotisk og en ekte Godt & Blandet-pose av folk.
Stargate

Nei, det er ikke hele Norges Grammy-vinnende produksjonsteam jeg snakker om. Stargate på Grønland er
det bruneste av det brune. Pluss for å ligge vegg i vegg
med T-banen.
Los Tacos

Fyfaen, tenker du kanskje. Her har du snudd deg til det
som liksom skal være en erfaren studentavis, og disse
folka anbefaler deg Los Tacos? Det var ikke rennaræv
du ba om, men noe som skal gi deg smaken på Oslo. Vel,
hvordan høres 39 kroner pilsen ut? Drit i en eller annen
bedriten burritobowl, skammen ved å bli sett henge på
Los Tacos forsvinner raskt etter et par dypdykk i glasset.

Tid for kafé og kaffe

Enten du vil det eller ikke, så er og forblir kafégåing en
hovedaktivitet i det å bygge relasjoner. Men det er ikke
bare svart kaffe og skolebolle, det kan være så mye mer!
Liebling

Her kan du sjekke ut alle de neste og beste fra Khio,
samtidig som det er knusekoselig. Her er det også nice å
lese, om du enda lever på ideen om å være student, men
ikke har hatt en kritisk tanke siden seksualundervisningen i 8. klasse.
Java

Det de mangler av plass, gjør denne kaffebaren opp for i
sitt sorte gull. Greit, vi skal ikke dra sånne «småprat
ved kaffemaskina»-uttrykk om kaffe. Men la oss
leve.
Pust

Intet mindre enn hele Oslos jobbested. Her går kaffen ned på høykant, og du kan sitte i ro og mak og
late som om du får en god start på semesterets lange
leseliste.
Tøyen Startup Village

Finerplaters fødested. Deilig atmosfære og billig kaffe. 10/10 jobbested.
Ulempe: sannsynligheten er stor for
å møte på han intellektuelle duden
fra studiet du prøvde deg på uten
hell i går.

Bonus

Er karaoke minst like viktig for deg som billig øl, er
SYNG et passende sted for deg. På tirsdager velsigner
de oss med gratis drop-in for studenter.

Grådi

En skjult perle, som har en av Oslos diggeste uteserveringer. Er du i det fancy hjørnet, og er villig
til å legge igjen litt cash, er dette stedet midt i blinken.
Tim Wendelboe

Progressiv nedskalering av gårsdagens drinkkjør med
cappucino al freddo.
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Steder for en «aktiv livsstil»

Folkehøgskole var «det beste året i livet ditt» og «du vet
ikke om dette studiet er det rette». Vel, kanskje du trenger å komme deg i aktivitet? Kjenne klatreselen skjære mellom beina og virkelig
føle at du lever. Livet kan tidvis bli en evig
runddans mellom skjerm og seng, men
disse stedene kan jo ruske opp i det. Her
har du en liste:
• Snø
• Rush trampolinepark
• Skur 13
• Oslo Skatehall
• Zipline Holmenkollen
• Minigolf på Oslo Camping
• Badstue på Kok Oslo/Oslo Badstueforening, Salt
• Kajakk – leie av Turistforeningen på Sørenga
• Klatring: Klatreverket Torshov, Vulkan klatresenter, Oslo klatresenter

Stedene å spise ute uten å måtte ta opp kredittlån etterpå
Lille Saigon og Da Lat Cafe

Skikkelig vietnamesisk og skikkelig godt. Her kan du ta
med hele vennegjengen og alle kommer nok til å si seg
fornøyd med utvalget. Er du gira på vietnamesisk på
Torshov, er Pho Mai stedet for deg.
Palmyra Cafe

Har du flyttet til hovedstaden for å oppleve
ting du ikke har opplevd før, burde du snarest
flekke opp skriveblokka. Her får du real tamilsk
mat.
Punjab Tandoori

Serverer upretensiøs digg indisk mat for en ok
mengde kronasjer.
Kaffistova

Du trodde det skulle gå fint å forlate vestlandsbygda di, men nå har savnet dratt deg ned i fosterstilling. Frykt ikke. Mellom lange rekker av pensjonister og
kjenninger fra hjembygden finnes det en trygg kantine
for hele distrikts-Norge. På menyen står blant annet den
hellige gral: raspeball.

D
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anmelderredaktør:

Ellisiv Sunde Myrva

anmeldelser@universitas.no

944 73 404

Steder å komme seg etter 19 fyllekuler på rad som ikke er
baderomsgulvet.
Vespa & Humla

Vi har alle gjort det. Funnet oss en eller annen fet person
på fest, snøvlet på do at «vi må henge» og avtalt brunsj
dagen etterpå. Drømmen lever, og den heter Vespa &
Humla. Kort vei til Sofienbergparken, dvs. du kan
stupe med trynet først i gresset om det
er akutt behov for det.
Vestkanttorget hver lørdag

Bruktmarked er perfekt medisin for å ignorere gårsdagens utskeielser (les: dårlige
valg).
Astrup Fearnley

(Et utvalg) der doene er gratis og blæra full

Vi nominerer det å måtte holde seg
gjennom en hel kveld med pilsing i park
som noe av det jævligste med pandemien.
Men det finnes frelsere blant oss, og med det
mener vi gratis toalett. Der det er tisserom er
det hjerterom. Her er en kjapp og grei liste:

•
•
•
•
•
•

•
Steen og Strømm, underetasjen
• Operaen
• Alle studiestedene (vi er bare ett stort fellesskap<3 klem<3)
• Colosseum Senter
Alle Deichman-bibliotekene i byen
Oslo Street Food
I kirker – Guds hus vet ingen tisseskam
Aker Brygge kjøpesenter
Offentlig toalett ved Oslo Havn KF og
på Vippa
Bonus: det verste stedet å gå på do, den
helevetesdoen i Tøyenparken der en av
oss (angivelig) måtte squatte oppå doen
ettersom den var helt tetta igjen

Noen ganger er alt du vil at gårsdagen skal
kom- me i retur i håp om at det skal gi en slags lettelse. Hvorfor ikke sjekke ut en korsfestet sau? Når alt
kommer til alt, så er det bare «a reflection of the hopeful
terror of day».
King Falafel

Denne matvognen ruller rundt på Youngstorget så falafelen kan rulle rett ned i våre mager. Falafel N’ Juice på
Løkka er ei heller et dårlig bakfullt valg.
Iladalen park

Her kan du ligge langflat uten at alle er på park-sightseeing rundt deg.
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Barene som er dyre, men også (kanskje) er verdt det:
Bruun-Larsen

Her ligger skarre-R-en i lufta, Oslos lille Bergen. Vil du
ha litt inspirasjon til din kommende identitetskrise, må du sporenstreks løpe hit. Bonus for alltid
å ha bangers på høyttaleren.

Steder å kjøpe klær når du får akutt
behov for å bli en ny og bedre versjon
av deg selv.

Torggata Botaniske

Det finnes en liten botaniker i oss alle. Drikk deg
fram til den blant slyngende planter og spiselige
blomster.

Uff Vintage

Uff uff, det er for dumt, i ordets beste
betydning. Her er det genuint billig
secondhand. Og så er det jo alltid gøy
om man kommer ut igjen av butikken
med et helt streit par med Levis, eller en
litt suspekt skjorte som skriker fear and loathing.

OsloVelo

Meget nice, men tror kanskje vi må ta debatten om mengden sykkelbarer i Oslo. Pluss for å
selge mugger med øl<3

Robot

Eff Eff

Om noe dyrt, så tilfredsstiller stedet behovet til utålmodige sjeler som ikke orker å lete gjennom kilovis med
ræl på Fretex. Her har det nemlig plukket ut det beste
for deg.

For deg som vil ha smaken på vin, østers og den viktigste afrodisiakum av de alle: Lars Vaular.
Kunstnernes hus
Det er lov å meske seg med kultureliten. Jækla
mat pizza har de også.

Fretex St. Hanshaugen

Nipsnipsnips! Og billige bøker. Og en imponerende
mengde glass. Da helst harry whiskyglass.

Fuglen

Med estetikk godt planta i teak-land, tar drinkene deg til
en annen dimensjon. Kaffen er heller ikke snau.

Velouria Vintage

Har du en greie for collegegensere og t-skjorter
med print? Eller higer etter klær fra 50- til
90-tallet? Da er dette stedet for deg.
PAST Vintage/Livid

Som navnet kanskje røper: her har de
klær fra the past (fra fortiden). Håndplukka og jevn strøm av nye (men
gamle) klær.

Steder å ta «den» samtalen med den du har hooka med i fadderuka om at du egentlig ikke er
keen.
Laundromat

På å tide å lufte skittentøyet, for dette er stedet der hele Oslo slår opp. Offentlig nok til at du
kan stupe ut døren og inn på trikken så snart avgangen melder seg, men enda dunkelt nok inne
til at skammens lenker kun er dine egne.
Kaffebrenneriet

Oslos største merkevare etter Petter Stordalen – kaffen er halvgod, atmosfæren er slitne barnefamilier. Du kommer deg like fort ut, som inn i det halvslitne kollektivet til han du plukket opp
i toga.
universitas@universitas.no

Ad notam

Universitas oppsummerer uka

Vi spør

av Pappesken

Stølen nekter for LSD
Semesterets første utgave av
Universitas byr på leserbrev
fra rektorer og andre ymse
student-personligheter i verdens minste storby. Leserbrevene inneholder, på tradisjonelt vis, hilsninger til nye og
gamle studenter samt råd om
å engasjere seg i foreninger og
annet.
Ad-notam-redaksjonen
kan nå avsløre at nyttige råd
til studenter systematisk har
blitt utelatt fra leserbrevene i
alle år.
– Vors på kollokvierom
med butikkøl er ikke noe vi
kan si til alle. Det er en hemmelighet, sier fungerende
rektor ved Oslomet Nina
Waaler.
Hun anbefaler studenter
å finne ut hvilke rom som
har bra høyttalere, for å gjøre
stemningen bedre på vorset.
God lyd bedrer også sannsynligheten for at vorset kan gli
over i en fest, og litt honkyponky på universitetets toalet-

ter!
– Da er det bare viktig
å huske på at alkoholsalget
stenger. Kjipt å gå tom for
drikke, presiserer Waaler.
Svein Stølen, rektor ved
UiO, innrømmer også at
gode råd har blitt utelatt oppgjennom årene.
– Et av mine beste råd er
egentlig å utsette innlevering
av masteroppgave med et
semester eller to, og bruke
tiden på å reise litt rundt i
verden mens man slapper av
og får penger fra Lånekassen,
sier Stølen og følger opp med
et annet:
– Ta litt psykedeliske rusmidler, det åpner opp både
hjerne og kropp. Men ikke
gjør det uten å lese deg ordentlig opp på greiene.
Stølen ønsker ikke å kommentere om han, som professor i kjemi, har hjulpet til å
med å lage LSD på universitetet.

Ukas studentvin

Forkledd pretensiøs:: Dette er
vinen for folk som ønsker å fremstå
som vinkjennere, og som vet hvordan man uttaler Chardonnay. Med
sitt elegante design ser den ut som
en langt mer eksklusiv vin enn prisen
tilsier. En av medsmakerne i panelet gjettet at vinen kostet så
mye som 250 kroner flaska
Bjørn Winquist,
(så feil kan man ta). Lukten
vinanmelder i Universitas
er veldig typisk – som en i
panelet så fint sa det, lukter den
hvitvin. Smaken er syrlig og stram, men ingen stor høydare ved første slurk. Dette tok seg imidlertid opp på
andre glass, enten fordi den var luftet eller fordi panelet
hadde et glass innabords. Til å ha stått på et varmt kontor hele sommeren var denne overraskende grei, men
ikke noe man ønsker å drikke i store kvanta. Altså, ikke
ta den med på fest for å drikke deg full, men nyt heller
til ost eller et godt sjømåltid. Prisen tatt i betraktning er
dette en veldig kurant studentvin.
Zonnebloem Chardonnay 2020

Pris: 129,90 kroner
Land: Sør-Afrika
Alkohol: 13% prosent

Bymiljøetaten lover festivalstemning på do
Hvor skal man gå på kafé? Hvor får man seg en billig pils? Og hvor bør man ta med en
date? Olav Reikving er fadder for nye studenter ved Høyskolen Kristiania og har lest
seg opp på Universitas’ Osloguide. Det han imidlertid ikke helt har fått svar på, er
hvor fadderbarna kan late vannet om de blir tissetrengt – og hva som er lov når man
kjører elsparkesykkel gjennom byen. På tide å ringe Bymiljøetaten.
[Ring... Ring...]
– Hei, Olav Reikving som
ringer. Det er jo fadderuke
snart, og jeg er fadder for
nye studenter. Har noen
spørsmål vedrørende tissereglementet til kommunen.
– Okei. Ja.
– Ja det er jo slik at
man fort knekker en god
del kalde i denne perioden, også lurer jeg på hva
jeg skal si til fadderbarna
mine når de blir tissetrengt. Kan man urinere i
parker og sånt?
– Nei, nei. Absolutt
ikke. Da kan du risikere
en ganske heftig bot på
mellom 3 og 5000 tror

jeg. Hvis du skulle bli
oppdaget av politiet da,
det er de som håndhever
reglene.
– Men hva skal vi gjøre
liksom? Man samles jo
mange i parker?
– Ja, det er jo et litt
kjent problem at toalettmulighetene kan være
litt dårlige enkelte steder.
Det er satt ut toaletter i
enkelte av parkene.
– Men noen av doene
deres minner om sanitærforholdene på 1400-tallet.
Det er mange som velger å
ikke tisse der.
– Ja, det er sant. Men
det er de som står der,
hvis ikke må man finne

andre toalettmuligheter.
– Du, jeg lurer også litt
på dette med elsparkesykler. Det er jo mange som
nå kommer til byen første
gang og lurer på hva som
skjer med disse doningene.
Hva bør jeg si til dem?
– Det kommer til å
innføres nye regler fra
september. Da blir det
ikke lov å kjøre dem på
nattestid.
– Men så i fadderuka
nå kan vi kjøre i samlet
flokk med promille ned
Maridalsveien?
– Eh, nei, du kan ikke
kjøre med promille. Da
kan du bli straffet av politiet.

SVAR/DOM

GABRIEL KVISSLESIAS
2. 9. august forsøkte en folkemengde å
storme BBCs lokaler i London. Hva var
kampsaken deres?
3. Ligger Fredrikstad eller Haugesund
lengst nord?
4. Hvilken by ligger i gjennomsnitt flest meter over havet, Quito eller Bogotá?
5. I hvilken colombiansk by holdt Pablo Escobars kartel til?
6. Hvilke tre bussruter stopper på Carl Berners plass hele dagen?
7. Hva er et annet navn for bokstavrim som
for eksempel «folk og fe», «løs og ledig»
og «himmel og hav»?
8. Tre av hovedheltene i Marvel Cinematic
Universe har sivile for- og etternavn som
starter på samme bokstav. Hvilke?

9. Joakim Triers «Verdens verste menneske» ble hyllet under årets filmfestival
i Cannes. Hva heter hovedrolleinnehaveren som vant prisen for beste skuespillerinne?
10. En annen norsk film som kommer på
kino i løpet av høsten, skal fortelle historien om en konflikt under andre verdenskrig. I hvilken by er handlingen satt?
11. Hva heter morderen i den første utgivelsen i filmserien Fredag den 13. fra 1980?
12. Hvilken dag må en måned starte på for
den trettende skal bli en fredag?
13. Hundreårskrigen startet som en arvekrig
mellom husene Valois og Plantagenet
om den franske tronen etter Karl IV døde
uten arving. Hvilket hus døde ut med
Karl IV?
14. Schengen-avtalen trer i kraft, Jacques
Chirac blir fransk president, Secret Gar-

0–4. Exphil på Bali: Du kombinerer
chille studier med sol og klamydia, og tar livet med ro. Det vises.

den vinner Eurovision, Blackburn blir engelske seriemestere,
Post Malone blir født og Leif Juster dør. I
hvilket år inntraff disse hendelsene?

5–9. AST1010 – Astronomi: Du er
smart nok til å utnytte systemet
som gratispassasjer, men dessverre stopper det der.

15. Hvilken stor jazzist har gitt ut albumene
A Love Supreme, Blue Train og Giant
Steps?

10–14. Juss: Dette var bra, men det
rakk ikke helt til topps ... Syt litt
på Jodel.

16. Hva er Nils Petter Molværs hovedinstrument?

15–20. Honours: WOW! Du er sååå
flink!!! Gratulerer! Men så er det
kanskje ikke så rart, siden du
har egen seksjon i biblioteket?

17. Hvilken nordmann er den eneste som
har prydet forsiden av et FIFA-spill?
18. Fredag 13. august sparkes den nye Premier League-sesongen inn. Hvilke to
London-lag møter hverandre i åpningskampen?
19. Hvilken land endte opp med å «vinne»
årets OL med høyest medaljefangst?
20. Og hvor mange gull endte Norge opp
med?

av Gabriel Corbin-Arntzen,
journalist i Universitas

1. 13. september. 2. Vaksinemotstand. 3. Haugesund. 4. Quito (2850 moh. vs 2640) moh.). 5. Medellín.
6. 20, 21 og 31. 7. Alliterasjon. 8. Stephen Strange (Dr. Strange), Peter Parker (Spiderman) og Bruce
Banner (Hulken). 9. Renate Reinsve. 10. Narvik. 11. Mrs. Voorhees. 12. Søndag. 13. Capet. 14. 1995.
15. John Coltrane. 16. Trompet. 17. Erik Thorstvedt. 18. Brentford og Arsenal. 19. USA. 20. 4.

1. Da er det snart duket for stortingsvalg.
Hvilken dato faller valgdagen på i år?

– Er det lov å kjøre to
stykker på en sparkesykkel
mens man drikker Fernet
og skriker fuck sosialister?
– Eheheh. Da kan du
risikere bot på 3000 fordi
man kjører to stykker på
sparkesykkelen.
– Den er god. Vil du
forresten vurdere stillingen din som Oslos feteste
kundeservicemedarbeider?
– Om jeg vil vurdere
den? Eller hvordan jeg vil
vurdere den? Jeg vil ikke
si opp!
– Den er god. Snallast!

Rebus

av RebusRebus
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HINT: OL-GULL Send løsning universitasdesk@gmail.com
FORRIGE LØSNING: «Utepils» Det klarte Michelle Uller, Ingjerd Edledotter Megaard, Mathias Kvamme Nilson, Mats Tveter, Mariya Eriksen og Mathilde Hølaas.
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