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Leder

Kabalen alle venter på

V

interens nedstenging ble kortere enn mange forventet. 57 dager

tok det fra regjeringen satte en stopper for fysisk undervisning,
skjenking, gruppetrening og andre aktiviteter som utgjør brikkene i en studenthverdag, til dette ble helt opphevet tirsdag kveld. 57
dager høres kanskje ikke så mye ut for en tobarnsfar med enebolig og
sponset hjemmekontor. Men for en sykepleierstudent utgjør 57 dager en
betydelig andel av et treårig studieløp. Vi kan prise oss lykkelig over at
desember og januar ikke er høytidsmåneder for undervisning. Samtidig
var det nok mange studenter som fryktet at også dette semesteret skulle
tilbringes foran pc-skjermen da de logget seg på igjen etter juleferien.

Regjeringen er blitt kritisert fra flere hold for å ikke prioritere
studentene under pandemien. Aldersgruppen 20–30 falt ikke inn
under båsen «barn og unge». NSO-leder Tuva Todnem Lund sa til
VG nylig at studentene er blitt sviktet og glemt. Det har hun langt på
vei rett i. Studenttiltakene har ikke vært treffsikre nok. Det gjelder
både støtteordninger og begrensninger for sosial kontakt. Denne
uken var det imidlertid universitetene og høyskolenes tur til å bli
hørt.
Fritaket fra kravet om en meters avstand i undervisningen gjør
det i teorien mulig å tilrettelegge for fysisk undervisning i alle emner. Så langt har metersregelen nemlig vært en logistisk verkebyll
når undervisningen skal planlegges. Undervisningsrommene har
ikke vært store og mange nok. Men universitetene har også vært
trege til å omstille når anbefalinger om digital undervisning er blitt
opphevet. En måned etter at den store gjenåpningen i fjor høst, var
fortsatt 10–20 prosent av undervisningen digital ved både Oslomet
og UiO. Viserektor for utdanning ved UiO Bjørn Stensaker forklarte
til Universitas da at det er en stor kabal som skal legges når timeplanen fastsettes. For vårsemesteret skulle derimot fysisk undervisning
være normen. De neste ukene får vi beviset på om dette stemmer.

Hvis ikke kabalen raskt
går opp, kan det fort bli
færre og færre som logger
seg på utover våren
I VG 02.03 forteller tre medisinstudenter at de til sammen har
hatt syv uker med fysisk undervisning siden de startet på studiet
høsten 2020. Khrono skrev tidligere i januar om en lingivstikkstudent som kun deltok på tre fysiske forelesninger under sitt første semester på universitetet. Eksemplene er mange. Rektor ved
Universitetet i Oslo Svein Stølen sa til Universitas like etter pressekonferansen tirsdag at de satser på å ha et tilbud klart for de aller
fleste så fort som mulig. De store forelesningene kan derimot ta lenger tid. I en overgangsperiode må nok mange uansett belage seg på å
følge undervisningen hjemmefra. Men det må ikke drøye for lenge.
La oss derfor håpe at de som planlegger timeplanen har tatt høyde
for et gjeldende gjenåpningscenario. Hvis ikke kabalen raskt går
opp, kan det fort bli færre og færre som logger seg på utover våren.

La oss skape en ny universitetskultur
når landet åpner opp igjen!

Akademia
av i går
Kommentar
Sofie Kristine Flydal, deskjournalist i
Universitas

I

høst var jeg på kirkekaffe i Gamle Aker kirke
da presten startet et miniforedrag om teolog
og «rikssynser» Jacob Jervell. Etterpå rakk
en pensjonist, en av de faste kirkegjengerne,
opp hånden for å fortelle en anekdote. Hun hadde
tatt et emne ved Teologisk fakultet på 70-tallet med
Jervell som foredragsholder. I begynnelsen var det
bare de påmeldte som møtte opp til forelesning,
men fort begynte ryktene å spre
seg om det særdeles spennende
faget. Flere og flere møtte opp, og
emnet måtte utover semesteret
bytte til et større auditorium for å
romme alle de interesserte. Kirkegjengeren hevdet tilskuerne hadde
økt fra omtrent 70, de påmeldte i
emnet, til nærmere 200.

nister som vanket på Blindern på 70- og 80-tallet.
Dette semesteret forsøker Universitetet i Oslo
seg på et emne som skal kunne dra inn folk på forelesning selv om de ikke skal opp i eksamen i faget.
TFF3219 – Tverrfaglig økologi i Antropocen er allerede fylt opp, men markedsføres som en åpen forelesningsrekke der hvem som helst, student eller ei,
bare kan møte opp. Da Universitas skrev om faget
tidligere i år, fortalte filosofiprofessor og prosjektleder Marius Timmann Mjaaland at målet med et
slikt fag var å bygge bro mellom naturvitenskapens
faktagrunnlag og samfunnsvitenskapens fortolkning av den. «Alt dette er akademisk interessant.
Akademia kan ikke bli sittende i sitt
eget tårn, men må ut og snakke med
folk», sa Mjaaland til Universitas.
Initiativet fra UiO er imponerende
og inspirerende, men det er ikke nok
uten engasjement fra studentene.

Dannelse,
ikke bare
utdannelse

Jeg ble fascinert av historien, men undret meg fælt.
Dette kunne da ikke skjedd i dag? Sånn jeg opplever det, går ikke studenter lenger på forelesninger
kun fordi noe virker spennende. De skal bli noe.
Det vil si, de skal i det minste ta en grad. Bestå emner, fylle opp kvotene. Noen skal attpåtil ha gode
karakterer. Jeg drømmer om en universitetskultur
som jeg bare kan høre om i samtaler med pensjo-

Arkivaren

Emner er mye mer enn en bestått ek-

samen. Kanskje er du fortsatt motivert og tror du kan lese hele pensum i emnet du
tar om ulikhet, klasse og lagdeling i sosiologi. Men
tro meg, det kommer et tidspunkt senere dette
semesteret,der du er druknet i forsinkede innleveringer, eller glemte å lese til de siste fem forelesningene. Da virker din venns forelesninger om temaer
i klassisk kunst plutselig mye mer fengende. Men
du kan faktisk slenge deg på en forelesning for å
få litt andre impulser. Så kan du vende tilbake til

Historiske skråblikk av
Sofie «Falkeblikk» Flydal

SKISSA AV FREDERIKKE
Slik såg Frederikke ut på papiret, før bygget
vart reist i 1961. Den gongen var skissene i
blekk nesten eit kunstverk i seg sjølv, mot dei
digitale, meir realistiske raderingane frå i dag.
Prislappen fall på skarve millionar, mot dei
800 millionane som det nye bygget på Fredrikkeplassen er forventa å koste. Prosjektet vart
skildra som «Et eventyr av et studentsentrum».
Universitas 1. september 1959

STIPEND PÅ ANBUD

Universitas er en avis for og
av studenter. Universitas er
et nyhets- og debattorgan for
lærestedene tilknyttet Studentsamskipnaden SiO. Universitas
skal drive kritisk og uavhengig
journalistikk og være partipolitisk
nøytral. Universitas arbeider etter
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redaksjonen.
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I 2009 feira UiO samedagen med reist sameflagg. Men då Institutt for samfunnsforsking
ville gi stipend på 200.000 kroner til studentar
som skulle skrive masteroppgåve om sameval,
var det berre éin søkar. «Så store beløp på
studentstipend er nok ikkje kvardagskost», sa
forskar Jo Saglie til Universitas då. Diverre var
ikkje mange nok kvalifisert; dei måtte ha kjennskap til samisk kultur for å ta imot stipendet.
Universitas 11. februar 2009
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ILLUSTRASJON: ØIVIND HOVLAND

sosiologiemnet, men med en ny iver som gjør det mulig for
deg å igjen innse hvorfor du valgte dette emnet i utgangspunktet.
Pandemien har selvsagt satt en kraftig stopper for denne
typen studieliv. Grunnet personvern har det heller ikke
vært mulig å tilgjengeliggjøre digitale forelesninger for de
som ikke er oppført i emnene. Men er vi heldige, bringer
våren nye muligheter. Når fysiske begrensninger ikke lenger stopper oss, håper jeg vi kan satse på en ny form for læring. Universitetene er til for å diskutere med medstudenter
og suge til seg den kunnskapen man kan. Dannelse, ikke
bare utdannelse.

Derfor er min bønn til deg å ta i bruk de mulighetene univer-

sitetet faktisk gir oss. Det vil gi deg noe, men det har også
mye å si for hele universitetskulturen. Hvis flere møter på
campus, viser engasjement og tar i bruk de tilbudene som
finnes, gir det et helt annet liv til universitetet. Forelesningene om antropocen er en fin start, men du kan også være
observant på det som finnes der ute. Vil du lære mer om
norsk politikk? Da finnes det et statsvitenskapsemne for
deg. Er du interessert i det psykologiske aspektet ved språk
og kommunikasjon? Akkurat det finnes det et psykologifag
for. Glad i alternativ film? Gå på en forelesning i medier og
kommunikasjon.

Øyeblikket

Da pandemien kom til landet, uttalte daværende forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim seg
om muligheten for digital formidling av den kunnskapen
som finnes på landets læresteder. «Det er enormt med
kunnskap og innsikt som finnes i den høyere utdanningssektoren. Problemet er at dette er for utilgjengelig for folk
flest», sa Asheim til Universitetsavisa den gang. Det minste
vi som faktisk studerer kan gjøre, er å benytte oss av den
tilgangen vi har på disse ressursene. Når samfunnet åpner
opp igjen, har vi en haug av kunnskap tilgjengelig rett foran
nesen på oss. Grip den!
debatt@univerisitas.no

av Guilia Troisi

TIPS OSS:
tips@univerisitas.no
UTTEGNERE:
Emilie Waldal
Frida Wattne Lindland
Sivert Bjelland Sevatdal
Sofie Martesdatter Granberg

DESKJOURNALIST:
Sofie Kristine Flydal

KORREKTURSJEF:
Harald Nordbø

Universitas støttes av Velferdstinget,
som står uten redaksjonelt ansvar.

Enklere liv: Det kommer ingen strømregning om jeg blir nomade på Tåsen.

4

nyhetsredaktør:
livetronstad@gmail.com

torsdag 3. februar 2022

Live Tronstad
412 81 039

NYHET

Uvaksinerte studenter kan miste praksisplass
Vaksiner: NTNU-studenter med praksis i helse- og omsorgssektoren kan risikere å miste praksisplassen hvis de nekter å dele vaksinasjonsstatus. Det kommer frem i en melding på NTNUs Innsida onsdag formiddag. Det er praksisstedene selv som kan kreve
at studenter oppgir hvorvidt de er vaksinerte. Hvis ikke, kan de

miste plassen, og NTNU må finne ny praksisplass til dem. Hvis ikke
NTNU klarer dette, kan studentene risikere å ikke få fullført. Det
kommer ikke frem hvordan man eventuelt skulle forhindret at studenter lyver om sin vaksinasjonsstatus for å unngå omplassering.
VM

Anbefaler full fysisk u

Tilbake til normalen: Etter fem semestre med inngripende koronarestrikasjoner, åpnes det nå opp for fysisk undervisning.

Regjeringen anbefaler nå
høyskoler og universiteter å
tilstrebe full fysisk tilstedeværelse, og fjerner meterkravet i
undervisning.
Gjenåpning
tekst Solfrid Skaret

Tirsdag kveld presenterte regjeringen lettelser i koronatiltakene. Blant de største
endringene er lengre skjenketider, full
avvikling av smittekarantene samt oppheving av påbudet om hjemmekontor. Aller
viktigst for studentene er det imidlertid at

kravet om én meters avstand avvikles ved
undervisning.
– Dette er virkelig en gledens dag, sier
rektor ved Universitetet i Oslo Svein Stølen
på telefon til Universitas.
De oppdaterte tiltakene trer i kraft allerede 23:00 samme kveld som Universitas
snakker med ham, så han erkjenner at UiO
må handle raskt.
– Jeg gleder meg til å brette opp ermene
i morgen, og møte alle fakultetene som nå
står klare til å gjøre så godt de kan. Nå som
kravene er borte, satser vi på å få flere studenter tilbake til auditoriene, uttaler han.
Vil tilby hybridundervisning
Det er en enorm kabal med 27.000 studenter og mange ulike kurs som nå skal gå
opp, så det vil ifølge Stølen bli nødvendig

for UiO å tilby delvis digital undervisning
til studentene helt til de finner bedre løsninger.
– Det er fakultetene som må gjøre den
store jobben, og det vil bli utfordrende å
legge om undervisningen helt. Vi må derfor fortsette med digital undervisning, for
vi vet at det er en del studenter som ikke
har kommet til byen, og dem kan vi ikke
støte fra oss, sier han.
På spørsmål om hvor fort studentene
kan forvente å få tilbud om fysisk undervisning, svarer Stølen at det kommer til å
ta tid. Særlig for de største kullene.
– Vi satser på å kunne komme med et
tilbud til de aller fleste så fort som mulig,
men det blir nok ekstra utfordrende for de
største forelesningene. Det eneste jeg kan
love nå er at vi kommer til å holde under-

ARKIVFOTO: LINE ØRNES SØNDERGAARD

visningen så åpen som mulig og så lukket
som nødvendig, uttaler han.
– Mektig imponert over studentene
Dette er det femte semesteret med koronarestriksjoner, men med de nye lettelsene til regjeringen åpnes det nå for en tilnærmet normal studiehverdag igjen. Det
synes Stølen er på tide.
– Jeg synes studentene har fått en større bør på sine skuldre enn det som hadde
vært nødvendig. Dette har vært en krevende situasjon, men samtidig tenker jeg
at det viktig å fokusere på at mange har
klart seg godt. De har levert mange studiepoeng, de har vært tålmodige og forståelsesfulle, så jeg er mektig imponert
over hvordan studentene har møtt dette,
sier han.
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Vil følge opp studentene

Slik fordeles millionkaken

Oppfølgning: Nestleder i Høyre Jan Tore
Sanner ber regjeringen lage en plan for å
følge opp studenter og unge over tid, både
sosialt og faglig, etter pandemien. – Vi må
hjelpe både med psykiske helseutfordringer,
og å tette kunnskapshull, sier han til VG. Til
samme avis bekrefter forsknings- og høyere

Grunker: 170 millioner. Det er summen
regjeringen har satt av til å følge opp
koronatrøtte studenter i 2022. Universiteter, høyskoler og samskipnader får
hver sin del av kaken. Nå er stykkene
fordelt. Regnestykket er enkelt: Jo flere
studenter, jo mere midler. På toppen

utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) at
de nå ser på undersøkelser og tilbakemeldinger fra studenter for å få en oversikt over
situasjonen. – Det kan også være aktuelt med
mer forskning om dette, sier han. De siste to
årene har Stortinget bevilget 318,5 millioner
kroner til å følge opp studentene. EUA

ARKIVFOTO: FRIDA ROLAND

undervisning
Dette er tiltakene nå:
+ Høyskoler og universiteter
anbefales å tilstrebe full fysisk
tilstedeværelse ved undervisning.

troner NTNU med 14,2 millioner i studentrettet nødhjelp. Deretter følger UiO,
som får 8,5 millioner og UiB med snaue
6,7. Av samskipnadene er det SiO som
kan juble høyest med den nette støttesum av 15,4 millioner. EUA

Athletica åpner
for normal drift
Etter mange måneder med strenge meterkrav og
stengte maskiner kan treningssentrene åpne for
fullt igjen. – Det er veldig positivt for studentene,
sier Athletica-vert Emilie Rolsdorph-Sætre.

+ Anbefalingen om 1 meter avstand
kan fravikes ved undervisning.

Treningsåpning

+ Anbefalingen om jevnlig testing ved

tekst Renate Karlsmoen

høyskoler og universiteter avvikles.
+ Skjenkestopp fra klokken 23:00 og
krav om bordservering fjernes.
+ Ingen antallsbegrensing
i private hjem.
+ Full avvikling av smittekarantene.
Testing regnes som som tilstrekkelig i dagens situasjon.
+ Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan nå foregå som normalt

Ønsker studentene tilbake: Rektor ved UiO, Svein Stølen,
forbereder seg på å ønske studentene tilbake til auditoriene.

både innendørs og utendørs for
alle aldersgrupper, med kontakt
der det er nødvendig.
+ Påbud om hjemmekontor oppheves.
+ Tiltakene gjelder fra 23:00
tirsdag 1.februar.
+ Regjeringen tar sikte på å oppheve
de siste restriksjonene innen
17. februar dersom pandemien
utvikler seg slik de forventer.
kilde: regjeringen.no

Endelig tilbake til normalen
I likhet med Stølen er Tuva
Todnem Lund, leder i Norsk
studentorganisasjon,
svært
positiv til at regjeringen nå
fjerner meteren i undervisningssituasjoner.
– Dette har vi ventet lenge
på, og jeg er veldig glad for at
vi endelig kan komme tilbake
til campus og få en mer normal studiehverdag, sier hun på
telefon til Universitas.
Også i studentfrivilligheten
og breddeidretten skal man
nå få slippe å ta hensyn til énmeters-kravet, noe Lund forventet etter forrige runde med
lettelser.
– Vi vet at frivilligheten har
slitt og at flere mangler folk til

å ta over verv og holde hjulene
igang. Vi skal ikke undervurdere verdien av samhold, og
det blir spennende å se hva regjeringen kommer til å gjøre
videre for å hjelpe studentene
ut av pandemien, sier hun.
– Naivt av regjeringen
Den generelle behandlingen
av norske studenter under
pandemien stiller Lund seg
kritisk til.
– Behandlingen av studentene har vært helt håpløs. Det
har vært trist å se hvordan
studentene har blitt tilbudt
lån mens alle andre får kompensasjon, og at studenter
ikke har hatt rett til dagpenger.
Hun viser til dagens regelverk, som sier at studenter
som også er permitterte arbeidstakere ikke har krav på
dagpenger, fordi de ikke anses
som reelle arbeidssøkere.
– Det er naivt av regjeringen hvis de nå tenker at de
gjør opp for seg ved å åpne
forelesningssalene. Dette med
dagpenger er noe vi har lagt
spesielt mye vekt på, og det
kommer vi til å fortsette med,
sier Lund.
– Betyr enormt mye
Det er flere av regjeringens
nye lettelser som kommer til
å påvirke studentenes hverdag i tiden framover, og at

skjenkestoppen nå oppheves
for fullt betyr at flere viktige
møteplasser kan åpne dørene
igjen.
– Det betyr enormt mye
for en studentbar som oss at
vi kan åpne igjen uten tiltak,
sier daglig leder i Samfunnet
Bislett Eirik Geitle på telefon
til Universitas.
Til vanlig er Samfunnet
Bislet kjent for å arrangere
quizer, standup-show og konserter, men grunnet de inngripende tiltakene som ble innført før jul, har de holdt stengt
siden desember.
– Vi har vurdert fortløpende etter nyttår om vi skulle
åpne igjen eller ikke, og når
regjeringen innførte skjenkestopp til 23:00, anslo vi at
det var tryggest for våre frivillige å holde stengt, forteller
han.
Nå er Geitle klar for å ønske studentene velkommen
tilbake.
– Vårt håp er at studentene
kommer tilbake til oss og fortsetter å bruke oss som en sosial arena. Nå skal vi få igang en
skikkelig rekruttering av nye
frivillige også, avslutter han.
universitas@universitas.no

Båndene på tredemøllene ruller.
Det rister i gulvet idet en vektstang dundrer ned på parketten.
Musikk med raske beats pulserer
ut av høyttalerne.
Etter tirsdagens koronalettelser
kan mange gå tilbake til en mer
normal treningshverdag, da treningssentrene endelig kan åpne
for normal drift.
Det er kundeansvarlig og personlig trener Karl Kristian Sølvkrone (31) og vert Emilie Rolsdorph-Sætre (23) ved Athletica
Blindern glade for.
– Vi har hatt åpent hele tiden
siden mai, men mange vil nok
sette pris på å ikke ha så strenge
restriksjoner, sier Sølvkrone.
Trenger ikke booking
Rolsdorph-Sætre har utelukkende
fått positive tilbakemeldinger fra
kundene på treningssenteret, og
sier at de er veldig fornøyde med
lettelsene.
Koronalettelsene som regjeringen presenterte på tirsdag resulterer blant annet i at man slipper å
booke egentrening på Athleticas
treningssentre.
– Mange studenter setter stor
pris på at det er mer fleksibelt for
når de kan komme. De får mer frihet når det gjelder studier og jobb,
påpeker Rolsdorph-Sætre.
Ingen sperrebånd
Sperrebåndene mellom kondisjonsapparatene har blitt fjernet.
Tricepstau og annet småutstyr har
blitt lagt fram til utlån, og hårfønere er på plass i garderobene
igjen. Kapasiteten på antallet som
kan delta i gruppetimer har samtidig økt.
– Siden det ikke er stengte apparater lenger, vil flere kunne
trene samtidig. Da blir det også
mindre kø, sier Rolsdorph-Sætre.
Hun tror likevel ikke at pågan-

gen blir for stor. Det gjør heller
ikke Sølvkrone.
– Forhåpentligvis kommer det
flere folk, men at de trener mer
spredt utover dagen, sier han.
Fortsatt forholdsregler
Rolsdorph-Sætre legger til at det
er positivt for smittevern at ikke
alle kommer på samme tidspunkt.
Ifølge Regjeringen vedvarer anbefalingen om å holde en meters
avstand, og treningssenteret tilrettelegger for dette.
Flasker med desinfeksjon er
fortsatt plassert rundt omkring
inne på treningssenteret, og det
oppfordres til at kundene bruker
munnbind på vei inn og ut. I tillegg vasker treningsinstruktørene
jevnlig over apparatene gjennom
dagen.
– Vi har hele tiden opplevd at
kundene har fulgt de gjeldende
reglene og tiltakene. De har vært
flinke og ønsket å bidra, sier Rolsdorph-Sætre.
Flere studenter er likevel glade
for å kunne gå tilbake til mer normale treningsrutiner.
Ventelista strykes
En av disse er Lavrans Rygh (21),
som denne gangen har sluppet å
booke time.
– Det er bra at sentrene åpner
for fullt igjen. Det er deilig å slippe
all ventingen, sier han.
Han er mest fornøyd med å
slippe bookingen og de lange ventelistene.
Sebastian Staalesen (20) er også
glad for at sentrene åpner opp for
fullt.
– Jeg synes de hadde en god
ordning, og fikk det til å gå opp.
Men det er deilig å kunne gå inn
uten og booke, sier han.
Når ventelistene var fulle,
hendte det at Staalesen måtte dra
på et annet senter eller endre på
planene sine.
– Nå kan jeg bare møte opp, og
få trent eller klatra eller svømt.
universitas@universitas.no
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Ønsker uavhengig vurdering: – Jeg er kritisk til praksisen hvor faglærer har monopol på pensum i sitt fag, sier professor emeritus Jo Hov.

Professoren som vant pensumstriden
Professor emeritus Jo
Hov mener prosessen
er en skandale på linje
med Watergate. Motpart
professor Anne Robberstad mener påstandene
er «det rene oppspinn».
Lærebøker
tekst Eilif Tanberg

I 2019 gikk Hov ut i Universitas
med påstander om «kompiskorrupsjon» og hemmelighold blant
kollegaer ved Juridisk fakultet.
Det skjedde etter fagboken han
hadde forfattet ble fjernet fra
pensum og erstattet med en skrevet av professoren som var ansvarlig for emnet: Anne Robberstad. Hov mente hun var inhabil i
valg av lærebøker til faget.
Saken fikk den gang stempelet «offentlig skittentøyvask» av
daværende studiedekan Erling
Hjelmeng.
Skittentøyvasken endte opp
hos Sivilombudet for godt over
ett år siden. Omsider er vasken
hengt til tørk: Robberstad var
faktisk inhabil.
Sivilombudets oppgave er å
sikre at den enkeltes rettigheter
ivaretas i møte med offentlig forvaltning.

Årelang fakutletsfeide
Rabalderet startet i 2016. Da fjernet daværende faglærer professor
Anne Robberstad tredjeutgaven
av Hovs lærebok Rettergang i
sivile saker fra pensum i rettsvitenskap på masternivå – etter at
den var trykket opp. Det samme
skjedde også senere med fjerdeutgaven, da professor Maria Astrup Hjort var faglærer.
Konflikten har i lang tid gått
for åpne dører, blant annet på Facebook og på en nettside Hov har
opprettet for å fortelle sitt syn på
saken.
Overfor Sivilombudet har han
påstått at Robberstad har vært inhabil i prosessen, siden hun har
hatt sin egen bok på pensumlisten.
– Astrup Hjort er blitt oppsøkt
av Robberstad, sier Hov. Hun
fikk Astrup Hjort til å trekke forhåndsgodkjenningen, og Astrup
Hjort har gitt etter, fortsetter han.
På spørsmål om hvorfor Robberstad gjorde dette, svarer Hov
følgende:
– Jeg tror hun vil fremstå som
sivilprosessens store stjerne.
Hov mener Astrup Hjort har
blitt skremt til å trekke fjerdeutgaven av hans bok fra pensumlisten.
– Er det ikke naturlig at en faglærer innen emnet er med på å bestemme pensum?
– Det er praksis på universitetet, men det er ingen god praksis.

Når en faglærer har en bok i et
fag, og går inn for at en konkurrerende bok skal fjernes, er det ikke
naturlig, sier Hov og fortsetter:
– Her bør det være en uavhengig vurdering. Jeg er kritisk til
praksisen hvor faglærer har monopol på pensum i sitt fag, også
siden studenter kan føle seg tvunget til å kjøpe bøker av faglærere
som «eier» faget.
Var inhabil
Hov er fornøyd med resultatet av
prosessen i Sivilombudet.
Likevel er han ikke nådeløs i
sin vurdering, når han ser tilbake
på saken i sin helhet.
– Jeg mener prosessen omkring boka kan sammenliknes
med Watergate-skandalen.
På e-post utdyper Hov at han
mener følgende med parallellen:   «Dette startet med et enkeltstående lovbrudd, men etter
hvert ble flere og flere oppover i
det republikanske partiet mer eller mindre tvunget til å begå stadig nye lovbrudd for å dekke over
de foregående».
Han skriver videre at han mener den største saksbehandlingsfeilen som ble begått var at fakultetet ikke umiddelbart innhentet
en uavhengig vurdering.
Ifølge Khrono har Hov tapt
over 300.000 kroner på bokkrangelen, men han vil ikke følge
opp med noen erstatningskrav.
Han forteller at han har god øko-

nomi, og har tapt mer penger på
aksjer enn han har tapt på bøker.
– Det er ikke det økonomiske
tapet som betyr noe. Det handler
om at man ønsker å bli lest, sier
han.
– På jordet
Anne Robberstad har fått mulighet til å imøtegå alle påstandene
Hov fremsetter om hennes person. Hun reagerer på disse som
helhet:
– Store deler av hans fremstilling er helt feil, sier hun på telefon til Universitas.
– Hov og jeg har ikke hatt
noen uoverensstemmelser.
Hun utdyper videre på e-post:
«Hovs påstander er det rene
oppspinn. Som det heter om ett
av Hovs argumenter i saken, i en
av fakultetets uttalelser til Sivilombudet: ‘Hovs betraktning er
fullstendig konstruert’», skriver
hun.
På spørsmål om hva hun tenker om sammenligningen med
Watergate, svarer hun følgende:
«Dette viser jo bare hvor langt
ut på jordet han er».
Hun ønsker ikke å kommentere noe ytterligere rundt saken.
Frykter trøblete prosesser
Maria Astrup Hjort er uenig i
Hovs påstander om at hun ble
påvirket til å fjerne hans bok fra
pensum.
– Det stemmer ikke at Rob-

berstad oppsøkte meg for å få Jo
Hovs lærebok fjernet fra pensum.
Hun kom med innspill. Det er ingen grunn til å gå inn i en diskusjon rundt dette.
– Ble du «skremt» av henne til å
fjerne boka fra pensum?
– Det stemmer overhodet ikke.
Det er Jo Hovs måte å si det på.
Astrup Hjort vil ikke gå nærmere inn på om hun synes rutinene for fastsettelse av pensum
har vært gode nok.
Hun reagerer på Sivilombudets avgjørelse, og mener at avgjørelsen kan lage trøbbel for
pensum-prosesser i små fag.
– Konklusjon deres kommer
til å skape mange praktiske problemer for fakultetene. Mange
fag har få faglærere, hvor læreren
også er forfattere av fagboka, sier
hun.
Hun sier at Juridisk fakultet
kommer til å følge opp saken.
– Jeg vet at fakultetet gjør en
gjennomgang nå, på bakgrunn
av konklusjonen til Sivilombudet, for å finne rutiner som vi kan
bruke for å unngå dette problemet i fremtiden.
universitas@universitas.no
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STUDENTLEDERNE VIL HA TO SENSORER, MEN UIO ER KRITISKE:

– Et uttrykk for mistillit
Forslaget om å innføre to eksamenssensorer er
lagt på is, til studentbevegelsens skuffelse. UiO
ønsker ikke byråkratiske tvangstrøyer, og vil heller
se på andre vurderingsformer.
Tosensorordning
tekst Saga Eline Jonsson Hoff
foto Tuva Skare

I mai 2021 ble det lagt fram et forslag om å innføre to sensorer ved
eksamen for å sikre studenters
rettssikkerhet, men i januar foreslo regjeringen å utsette vedtaket
til 2023. Forsknings- og høyere
utdanningsminister Ola Borten
Moe begrunner det slik i en pressemelding:
– Mange universiteter og høyskoler er bekymret for om de vil få
på plass ordningen på en god nok
måte og trenger mer tid.
Det får studentledere, som
lenge har krevd to sensorer, til å
reagere.
Hegner om to sensorer
Studentparlamentet ved både UiO
og Oslomet er skuffet over at forslaget utsettes.
«Det kan ikke fortsette å være
slik at vi tillater at studentenes
karaktersetting og framtid skal
bestemmes av én sensor», skriver
Rolf Martin Aspenes, leder i Studentparlamentet ved Oslomet, i
en e-post.
Aspenes viser til matematikkemnet MEK2000 hvor halvparten av studentene strøk ved eksamen høsten 2021. Eksamenskullet
klaget inn eksamen til fakultetet
og fikk medhold.
«Med to sensorer ville man
kanskje unngått denne hendelsen,
med påfølgende klagestorm.»
Aspenes sier ordningen er kostnadskrevende, og mener det er
synd at utdanningssektoren ikke
har fått penger til å finansiere den.
«Likevel kan ikke løsningen
være at man utsetter innføringen
av ordningen, da det for oss fremstår som åpenbart at den burde
vært innført for lenge siden», avslutter han.
Leder i Studentparlamentet ved
UiO Jørgen Hammer Skogan peker på mange av de samme argumentene.
– Vi støttet det i høringsrunden
fordi vi synes studenter fortjener
å få gode vurderinger av arbeidet.
Kravet om to sensorer vil bidra til
bedre likebehandling og objektivitet.
– De fleste studenter klager ikke
på eksamenskarakteren. Tror du
ikke studentene har tillit til dagens
sensorordning?
– Jo, det tror jeg absolutt. Men
det handler om at studenter fortjener rettferdige, objektive karakterer. Når vi vet at det stadig
vekk er tilfeller av studenter som
svinger voldsomt i karakterer etter å ha klaget, belyser det hvorfor
tosensorordningen både er viktig,
og riktig medisin, sier Skogan.

– Da får vi piggene ut
En ordning med to sensorer er
derimot ikke veien verken Oslomet eller UiO ønsker å gå.
I en e-post til Universitas
skriver fungerende rektor ved
Oslomet Nina Waaler at de anerkjenner studentenes behov for
rettssikkerhet, men at de ikke har
tro på at et krav om to sensorer, er
hensiktsmessig.
«En slik forskyving av ressurser fra undervisning til eksamen
vil signalisere at eksamen er viktigere enn undervisning», skriver
Waaler.

Konsekvensen
er at lærere
må bruke
mindre tid på
undervisning
og mer tid på
eksamen
Bjørn Stensaker, viserektor for
utdanning ved UiO

Viserektor for utdanning ved
UiO Bjørn Stensaker deler den
samme oppfatningen, men understreker at det allerede brukes
to sensorer ved større vurderinger
som bachelor- og masteroppgaver.
Saken er en annen om universitetene pålegges å ha to sensorer på
samtlige eksamener med bokstavkarakter, mener han.
– Da begynner vi å få piggene
ut. En slik løsning vil gå utover
det vi har prioritert lenge, som er
å eksperimentere mer med ulike
eksamens- og vurderingsformer.
Det innebærer å legge mer vekt
på vurderingspraksis av ferdigheter og generell kompetanse – noe
som ikke er vektlagt i like stor
grad som «kunnskapsdimensjonen», som testes ved en karaktersatt skoleeksamen.
Han eksemplifiserer med prosjektbaserte oppgaver i praksis,
muntlige vurderinger og ulike
former for gruppeoppgaver som
løses i fellesskap.

Et kraftig skudd for baugen: Viserektor for utdanning ved UiO Bjørn Stensaker er kritisk til et krav om to sensorer.
– Konsekvensen er at lærere må bruke mindre tid på undervisning og mer tid på eksamen, sier han.

– Konsekvensen er at lærere
må bruke mindre tid på undervisning og mer tid på eksamen.
For noen penger er det ennå
ikke satt av, og Kunnskapsdepartementet har ifølge Stensaker ikke
signalisert at nye regler skal følges
av ressursene som trengs.
– Sett at dere fikk mer penger;

Vi mener prislappen ikke er et
argument for å skrote ordningen
Jørgen Hammer Skogan, leder i Studentparlamentet ved UiO

Ingen øremerkede midler ennå
Stensaker frykter at dette arbeidet vil få et skudd for baugen om
universitetet må forholde seg til
en ressurskrevende «byråkratisk
regel hvor alle eksamener skal ha
to sensorer».

ville dere da gått for en tosensorordning som en ideell løsning, eller
ville dere fremdeles tenkt nytt?
– Vi ville fremdeles tenkt nytt.
Dette handler ikke om at vi er
prinsipielt imot to sensorer, det
kan være fint. Men å få denne ty-

pen regler tredd ned over hodet
vil ødelegge for faglig frihet og
akademisk nytenkning, det bidrar
bare til en byråkratisering av høyere utdanning, og det er egentlig et
uttrykk for mistillit.
Anerkjenner utfordringene
Hammer Skogan deler synet på
noe av kritikken mot elementer av
gjennomføringen, som at det vil
kreve penger, og at vurderingene
karaktersettes som bestått/ikke
bestått heller enn bokstavkarakter.
– Men vi mener prislappen
ikke er et argument for å skrote
ordningen, fordi det er viktig for
studentene, som fortjener gode
sensorordninger.
Nå forventer han at regjeringen
bruker utsettelsen til å finne penger til universitets- og høyskolesektoren.
universitas@universitas.noTo

Tosensorordningen
+ Studentbevegelsen har lenge
ønsket et lovfestet krav på to
sensorer på eksamen for å sikre
studenters rettssikkerhet.
+ Mai 2021 ble forslag om dette
fremmet i Stortinget. I januar
foreslo Regjeringen en utsettelse
for å heller innlemme det i ny lov for
universiteter og høyskoler i 2023.
+ Oslomet og UiO ønsker ikke et
krav om to sensorer, fordi det
krever ressurser de ikke har.
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STUDENTLEDERE RASER MOT SIO-STYRET:

– SiO skyter seg
Studentledere vil det
skal bli gratis å gå til
psykolog. SiO-styrelederen sier egenandelen
kan muliggjøre tusen
flere konsultasjoner i
året.
Studentpolitikk
tekst Johannes Hålien
foto Tuva Skare

– En egenandel på maksimalt 300
kroner per person virker kanskje
ikke så stor, men vi mener den
er stor nok til å kunne være en
barriere for noen studenter. Det
er gjerne de studentene som står
svakest, som blir rammet tyngst
av denne typen barrierer, sier leder i Velferdstinget Maika Godal
Dam.
Hos SiO er en psykologtime
gratis første gangen. Fortsetter
man behandlingen koster det 100
kroner per behandlingstime, med
et tak på 300 kroner totalt.
Egenandelsordningen har Velferdstinget nå gått inn for å skrote, slik at tjenestene blir helt gratis
for studenter. Men det har SiOs
studentdominerte hovedstyre gått
imot.
Bør avskaffes
Ordningen med egenandel ble
innført som et prøveprosjekt i
2020. Det har muliggjort flere
hundre flere behandlingstimer i
året i SiOs psykolog- og rådgivningstjenestene deres sammenlignet med tidligere, ifølge SiO selv.
Prøveprosjektet hadde i første
omgang støtte fra Velferdstinget,
men de har nå snudd. Godal Dam
er overrasket over at SiOs hoved-

Skuffet: Jørgen Skogan
Hammer er ikke fornøyd.

styre ikke har gjort det samme.
– Vi har en forventning om at
Velferdstingets stemme er den
helt klart viktigste for studentrepresentantene i hovedstyret.
Det er en frustrasjon knyttet til
at utgangspunktet for ordningen
var at det var studentene selv som
innførte den, og vi mener derfor
at studentene også bør kunne avskaffe ordningen nå.
Fem av Hovedstyrets totalt ti
medlemmer er studenter, som er
valgt av Velferdstinget. I tillegg
har lederen, som også er student,
dobbeltstemme. Dermed har studentene flertall i styret, og kunne
vippet egenandelsbeslutningen.
– Skyter seg selv i foten
Godal Dam mener avgjørelsen
fra hovedstyret kan være med på
å undergrave Velferdstingets tillit
til dem i fremtidige saker.
– Jeg er redd SiO skyter seg
selv i foten når de går mot studentenes vedtak. På lengre sikt kan
det være med på å undergrave
tilliten tillitsvalgte har til hovedstyret, når de viser at det er andre
stemmer som er viktigere enn
studentstemmen.
– Har dere et kommunikasjonsproblem overfor hovedstyret?
– Hva som er grunnen til at
hovedstyret, har tatt et annet
standpunkt enn studentene, vet
jeg ikke, men det vitner om at vi
har et problem. Men hva problemet er er jeg fortsatt usikker på.
UiO-studentleder reagerer
At SiO har vedtatt å fortsette prøveordningen, mot Velferdstingets
vilje, har satt i gang en diskusjon
om SiO-studentrepresentantenes
mandat blant studentpolitikere.
– Det er mildt sagt underlig at
SiOs Hovedstyre ikke har lyttet
til Velferdstingets mening. Velferdstinget var overtydelige i sitt
vedtak om at ordningen med egenandel for
psykolog- og rådgivningstjenester, burde
skrotes.
Det sier Jørgen
Hammer Skogan, leder
i Studentparlamentet
ved UiO.
– Det er veldig
alvorlig at studentrepresentantene
i
hovedstyret ikke tar
ansvaret sitt på alvor.
Det er Velferdstinget
som er studentenes demokratiske organ, og
at de ikke er blitt lyttet
til er bekymringsverdig. Hovedstyret har
trådt feil, og burde behandle saken på nytt.

ARKIVFOTO: TUVA SKARE

SiOs hovedstyre og
Velferdstinget
+ Velferdstinget er en interesseorganisasjon for studenter på læresteder
tilknyttet SiO. Det kan forstås som
Oslo-studentenes eget elevråd.
+ Forkortes VT.
+ I Velferdstinget sitter det studentrepresentanter fast fra disse lærestedene:
Universitetet i Oslo, Oslomet, BI,
Høyskolen Kristiania, Politihøgskolen,
MF, Oslo Nye Høyskole og NLA.
+ Mindre utdanningsinstitusjoner
har tale- og forslagsrett men ikke
stemmerett i Velferdstinget.
+ SiOs hovedstyre er det øverste
beslutningsorganet i SiO.
+ Hovedstyret består av totalt ti
medlemmer, hvorav fem er studenter.
Disse blir valgt av Velferdstinget.
+ Hovedstyrets leder, som også er
student, har dobbeltstemme. Det
vil si at studentrepresentantene
har flertall i Hovedstyret.

Hvis vi hadde
snudd, måtte
flere stått i kø
Stine Johannessen, leder av SiOs hovedstyre

– Velferdstinget
styrer ikke SiO
Stine Johannessen er leder av SiO
sitt hovedstyre, og sannsynligvis byens mektigste student. På
spørsmål om hvordan hun ser på
misnøyen fra Velferdstinget, sier
hun at de ikke er forpliktet til å
følge Velferdstingets ønsker.
– Det er først og fremst vi i
hovedstyret som er ansvarlig for
SiO, og ikke Velferdstinget i like
stor grad. Styret er ansvarlig for
at økonomien skal være god, og
vi tar avgjørelser som er til organisasjonens og studentenes beste.
– Hva er begrunnelsen for at
dere er kommet til en annen konklusjon enn Velferdstinget, og har
valgt å fortsette med egenandel?
– Det er en vanskelig sak. Psykolog- og rådgivningstjenesten er
kanskje en av de viktigste tjenestene vi har i SiO, og flere enn før
rapporterer om psykiske helseplager. Da føles det unaturlig for oss
å måtte redusere tilbudet nå. Hvis
vi hadde snudd måtte flere stått i
kø, kapasiteten blitt dårligere, og
færre ville fått hjelp.
Får inn 700.000 på egenandel
Selv om hundre kroner for en
psykolog- eller rådgivningstime

Splid: Stine Johannessen og Maika Godal Dam er uenige om egenandel for psykologtjenester.

ikke høres mye ut, utgjør det store
inntekter for SiO i løpet av et år.
Johannessen anslår at inntektene
fra egenandel i fjor, vil beløpe seg
til omtrent 700.000 kroner. Hun
forteller at disse pengene går direkte tilbake til psykolog- og rådgivningstjenesten.
– Pengene fra egenandelen
muliggjorde i 2021 opp mot tusen
flere konsultasjoner sammenlig-

net med tidligere år.
– Burde ikke SiO klare å få tak i
disse pengene fra et annet sted enn
ved å ta be om egenandel?
– Det er få steder hvor man kan
søke og få en kontinuerlig støtte,
så det har vi ikke gjort ennå. Men
det er viktig for meg å få frem at
denne beslutningen vi har tatt
ikke er endelig. Vi ønsker å diskutere finanseringen av psykolog-
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selv i foten

og rådgivningstjenestene videre,
sammen med Velferdstinget.
Johannessen vil ikke svare på
hvem, og hvor mange av representantene som stemte for videreføring av prøveordningen.
Prinsipiell sak
I en orientering fra SiOs hovedstyre heter det at de vil ta opp
saken på nytt når de har hatt en

dialog med Velferdstinget om finansiering. Saken er altså ikke avgjort ennå.
– Betyr det at egenandelen kan
bli fjernet likevel?
– Per nå er det litt uklart. Det
kommer an på hvordan dialogen
blir og hvilke alternativer SiO ser
for seg, sier Godal Dam.
– Hovedstyret sier de fortsetter
prøveordningen med egenandel

fordi alternativet er å kutte antallet behandlingstimer i året, vil dere
det?
– Vi er klar over at tilbudet
kan bli mindre. Om det finnes
andre muligheter for å dekke de
pengene i SiO sitt budsjett, må
nesten hovedstyret redegjøre for.
Vårt vedtak er tatt på prinsipielt
grunnlag.
universitas@universitas.no

Det er veldig alvorlig at
studentrepresentantene
i hovedstyret ikke tar
ansvaret sitt på alvor
Jørgen Hammer Skogan, leder i Studentparlamentet ved UiO
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SKISSE: RODEO, REBUILDING

Omstridt: UiO sine store oppgraderingsplaner møter kritikk og ros fra ulike hold.

Seriøst og veloverveid eller stressfremkallende?
Direktør i Oslo arkitekturtriennale er positiv til
byggeplanene på
Blindern, mens Arkitekturopprøret er kritiske.
Frederikke-prosjektet
tekst Nima Salimi
foto Emma Bjørgan Dalen

Forrige uke skrev Universitas om
de store oppgraderingsplanene
på Universitetet i Oslo (UiO).
Frederikke, Kristian Ottosens hus
og Idrettsbygningen på Blindern
foreslås å totalrenoveres til minst
800 millioner kroner. Inkludert i
summen er en ny høyblokk i glass
reservert studentene.
Men ulike arkitekturpersonligheter har forskjellige meninger
om gigantprosjektet.
Kritikken til side denne gang
Arkitekturkritiker
Christian
Pagh er nylig ansatt som direktør i Oslo arkitekturtriennale, en
internasjonal arkitekturfestival
som holder til på Arkitekthøgskolen i Oslo. Pagh jobber med å
undersøke og formidle kvaliteten
på stedene folk bor, arbeider og
lever. Folk flest kjenner ham som
arkitekturkritiker.
– Dette prosjektet synes jeg
virker seriøst og veloverveid.
Man har greid å skape en sammenheng mellom bygninger og
uterom: Det blir enkelt å komme

seg inn, ut og gjennom bygningene.
I tillegg er Pagh opptatt av
hvordan byggene kommer til å
se ut i forhold til hverandre. Han
trekker frem det planlagte høyhuset av glass, som det er knyttet
forventninger og spenning til.
– Proporsjonene i prosjektet
er fine. Da jeg først så på skissene
av høyblokken, så den litt stor
ut, men etter å ha sett nøyere på
prosjektet, så ser størrelsen ut til
å harmonere med resten av byggene. Jeg synes det er bedre med
et slikt høybygg, heller enn for
eksempel å skulle bygge to meter
høyere på alle byggene. Luften
man så får mellom byggene gir
mer opplevelsesrike uterom.
Glass gir stress
Saher Sourori, som er psykolog
og en av tre talspersoner for Arkitekturopprøret, er skeptisk til
byggeplanene på UiO. Han tar til
orde for tradisjonsorientert arkitektur, som forskning har vist at
flere nordmenn trives med, ifølge han. Derfor er han skeptisk til
det foreslåtte høybygget.
– Studenter opplever mye
stress, eksamensangst og urolige
følelser. Da er det viktig å skape
omgivelser som virker beroligende. Bygger man et høyt glasshus, gjør man egentlig det stikk
motsatte, i hvert fall hvis vi skal
tro den foreliggende forskningen, sier han og fortsetter:
– Dette er stressfremkallende,
i verste fall angstfremkallende,
forteller Sourori om glassfasa-

dene på det foreslåtte høybygget.
På spørsmål om hvordan
det arkitektoniske uttrykket vil
påvirke studentene, fortsetter
Sourori kritikken.
– Det virker ikke som at uteområdene vil kunne motvirke
ensomhet eller stimulere til sosial
kontakt blant studenter. Heller
det motsatte. Én grunn til at folk
skal ønske å oppholde seg på en
plass, er at det er skjønt – man
ønsker å oppholde seg på vakre
og beroligende steder, men et
høyt glasshus virker ikke slik.
For å skape en trivelig og beroligende universitetssfære foreslår Sourori heller å bruke rolige
farger og la være å bygge så langt
i høyden. Da vil man unngå at
byggene ser ut som de er del av et

Støtter høybygg: Arkitekturkritiker
Christian Pagh er positiv til nytt
studenthøyhus på Blindern.

finansdistrikt, humrer han.
Uenig i kritikken
Thomas Forslund Johnsen er arkitekt og har vært sentral i prosjektet fra UiO. Han har sluttet
å jobbe ved UiO og uttaler seg
som fagperson og prosjektleder
for skisseprosjektet. Han er uenig
med Sourori på flere punkter.
– Jeg vil påstå at høyhus her
er tradisjonsorientert. Ville det
ikke vært mer merkelig å bygge
en stor sveitservilla der i stedet –
selv om mange synes gamle trehus er koselig?
Han mener tidsånden i prosjektet gjenspeiles i arkitekturen
som finnes på Øvre Blindern den
dag i dag.
– Når prosjektet foreslår en
høyblokk mellom Frederikke
og Idrettsbygningen, er dette
i tråd med den blandingen av
høye og lave bygg som finnes på
Øvre Blindern i dag.
Johnsen mener også at det
er mange møteplasser tiltenkt studentene i skissen,
og nevner flere tiltak. Blant
annet fordi man vil fjerne
«kjøpesenterkorridor»-følelsen
fra Frederikke-bygget og skape
plasser for både faglig og sosial
samhandling i bygget.
– Disse grepene vil bidra til
å aktivisere uteområdene på
campus og skape nye møteplasser og sosiale arenaer, slik at
flere velger å være på campus
også på ettermiddager og kvelder, sier Johnsen.
Han nevner avslutningsvis

at farger og materialer på de eksisterende byggene i stor grad er
gitt, siden fasadene er vernet eller
fredet. Hva som skjer med høyblokka, er åpent for diskusjon.
universitas@universitas.no

Frederikke-prosjektet
+ Eiendomsavdelingen ved UiO har
engasjert arkitektbyårene Rodeo
og Rebuilding til å utarbeide et
skisseprosjekt for rehabilitering og
ombygging av de sentrale velferdsbygningene på Blindern: Frederikke,
Idrettsbygningen og Kristian Ottosens
hus – samt uteområdene rundt.
+ Studenter og ansatte ved UiO og
SiO har vært sentrale bidragsytere
gjennom hele prosessen.
+ Prosjektet tar utgangspunkt i
byggenes tekniske tilstand og
rehabiliteringsbehov etter nesten
60 år med intensiv bruk, og har
ambisjoner om å skape «et sted
du vil være på campus», med mer
«åpenhet og tilgjengelighet».
+ Utredningen skal nå behandles
grundig internt på UiO før
man beslutter hvordan prosjektet skal videreføres.
+ Foreløpig prislapp er på rundt
800 millioner kroner.
kilde: UiO
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HUN LEDER OSLOS SAMISKE STUDENTFORENING:

Ønsker mer samisk i akademia

50 % studentrabatt på Dagsavisen

50 % studentrabatt på Morgenbladet
Bestill her:
www.morgenbladet.no/student
Kontakt oss:
abo@morgenbladet.no
23 36 05 00

tekst Carl Anders Brynildsen Sørheim

Visste du at det fantes en egen samisk studentforening i Oslo? Kristin Tvare er leder i
Saemien Studeenth Oslovisnie (SSO), Oslos
samiske studentforening. Det er ikke veldig
rart om du ikke hørt om den. Foreningen er
nemlig bare to år gammel.
– Vi startet opp så sent som i 2020, det er
jo litt rart å tenke på at det ikke fantes noen
samisk studentforening i Oslo før den tid.
Tvare sier det har vært en vanskelig oppstartsfase for foreningen.
– Det viktigste formålet med foreningen
er at vi skal være en sosial arena for samiske
studenter i Oslo. Det er klart det har vært
vanskelig under koronaen. Samtidig er jeg
veldig stolt over det vi har fått til.

www.morgenbladet.no

EVENT.

DJ Booking Norge AS
Hasleveien 28A
0571 Oslo
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

Jeg tror faktisk
ikke jeg har hørt
ordet «samisk» en
eneste gang i løpet
av min studietid

FOTO: PRIVAT

DJ til ditt studentparty/samling fra
djb.no

Mangfold: Kristin Tvare er veldig glad for at det er et levende samisk studentmiljø i Oslo.

på meg kofta, for eksempel, selv om det er
midt på sommeren, roper noen «gratulerer
med dagen!» til meg.
Samefolkets dag kalles også «Samenes
nasjonaldag», og markeres 6. februar hvert
år.
– Hva skal du gjøre på samefolket nasjonaldag?
– Det er veldig mye som skjer i byen!
Jeg skal starte på Oslo rådhus med rådhusfrokost, da møter man opp i finstasen og får
servert mat, og så det er barnesang fra den
samiske barnehagen i Oslo. Etter det tenker
jeg meg på avslutningshelgen til utstillingen
Girjegumpi. På ettermiddagen og kvelden blir det øl med studentforeningen og
danseforestilling på Dansens hus.
UiO vil ikke markere samedagen
Et annet viktig mål for foreningen, er å
jobbe opp mot studiestedene i spørsmål
om inkludering og mangfold. I samisk
studentforening har de medlemmer fra
de fleste store studentforeninger. Kristin
Tvare studerer selv sykepleie på Lovisenberg.
– Selv om vi lærer om menneskekontakt og kulturforskjeller, og det er veldig

FOTO: MADS SUHR PETTERSEN

Kunnskapshull
Tvare syns universitetene gjør mye bra for
mangfold. Hun er også glad for at det er et
levende samisk miljø i Oslo.
– Oslo er nok ikke det stedet der man
opplever åpenbar trakassering og rasisme
i veldig stor grad. Det er mer det at folk
ikke har nok kunnskap. Hver gang jeg har

bra, tror jeg faktisk ikke jeg har hørt ordet
«samisk» en eneste gang i løpet av min studietid.
– Denne mangelen gjelder også på universitetene. Tidligere var det for eksempel
mulig å studere samisk språk, det er det
slutt på nå.
Foreningen har blant annet spurt etter en
tydeligere markering av samefolkets nasjonaldag.
– Universitetet i Oslo har svart at de
ikke vil markere dagen av prinsipp, siden de ikke markerer andre dager. Jeg
tror derimot det hadde vært en god mulighet for universitetet å for eksempel ha
en temauke om samisk, få besøk av samiske forskere, ha forelesninger om samisk kultur, og den type ting, sier Kvare.
– Jeg skjønner ikke hva som ville vært galt
med det, avslutter hun.
UiO har fått mulighet til å svare på kritikken. Det rakk de ikke før avisen gikk i trykk
onsdag kveld. Deres svar vil bli tilgjengelig
i nettversjonen av saken, som du finner på
universitas.no.

Spesialsydde løsninger som passer ditt
budsjett.

PSYKOLOG

Det hjelper å snakke med noen.
Dialog tilbyr timer, kurs og grupper
hos psykologer, familieterapeut og
filosofisk praktiker.
Studenter får 200,- i rabatt pr time på
våre samtaletjenester.

Les mer på www.dialog-oslo.no

universitas@universitas.no

Hver gang jeg har på meg kofte i byen,
sier noen «gratulerer med dagen!»
Kristin Tvare, lederen i Saemien Studeenth Oslovisnie (SSO)

Feirer med kofte: Kristin Tvare sammen
med Aina Helene Guttorm Einarsen.

AVIS

dagsavisen@kundesenter.com
www.dagsavisen.no
Tlf: 22 99 80 50

Lihkku beivviin!

Hun sier en samisk studentforening gir
trygghet og tilhørighet til medlemmene.
– Det er fint at folk spør og er vennlig
innstilt, men det er veldig viktig å også kunne ta forståelsen og kunnskapen om samisk
kultur for gitt. Det kan man i SSO.

Tilbudsguiden

Grubbegata 6
Oslo

Søndag markeres samefolkets
nasjonaldag. Kristin Tvare
mener mange fortsatt mangler
kunnskap om samisk kultur og
historie – og det vil hun gjøre
noe med.

Kristin Tvare, lederen i Saemien Studeenth Oslovisnie (SSO)
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TILBUDSGUIDEN
Gode tilbud for
studenter
i Oslo
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SIO DELER UT HURTIGTESTER SOM ALDRI FØR:

UiO-studenter aner ik

Studenter og ansatte klager
over et komplisert testsystem.
UiO sier de bare følger nasjonale regler.
Hurtigtesting
tekst Åsne Hansteen og Tord Magnus Håland
Dyrkorn
foto Tuva Skare og Emma Bjørgan Dalen

Da smitten nådde et høydepunkt våren
2021, ble alle studenter oppfordret til å teste
seg to ganger i uken for å forhindre at smitten skulle spre seg til studiestedene.
Tilgangen på hurtigtester på campus har
blitt omtalt som et viktig hjelpemiddel, for
å kunne holde universitetene åpne tross
høyt smittetrykk i samfunnet, og for at studentene skal føle seg trygge.
SiO informerer om at de, på oppdrag fra
Oslo kommune, i dag deler ut flere tester
enn noen gang til Oslos læresteder. Praksisen på de ulike stedene er likevel forskjellig.
Og vet egentlig studentene at de kan hente
hurtigtester gratis på sitt lærested?
Bedre tilgang enn i fjor
– Vi har full pågang på testing, sier direktør
i SiO Helse Trond Morten Trondsen på telefon til Universitas.
Det tilbudet vil fortsatt bestå selv med
avvikling av meterregelen i undervisningssammenheng, bekrefter Trondsen etter
regjeringen innførte lettelser i koronatiltakene tirsdag kveld.
SiO har samarbeidet med lærestedene i
Oslo om utdeling av hurtigtester og har etter jul delt ut omtrent 15.000 hurtigtester
hver uke til de fire største: UiO, Oslomet, BI
og Høyskolen Kristiania. Dette finansieres
av Oslo kommune.
– Med de prioriteringsreglene som har
vært gjeldende og samarbeidet med kommunen så har studenter hatt veldig god tilgang på hurtigtester nå på starten av året.
– Er tilbudet for utdeling av selvtester i
dag det samme som det var for ett år siden?
– Det er nå bedre tilgang. Jeg vil ikke si
at det er noen dårligere tilgang på hurtigtester nå enn det var for ett år siden.
Ulik praksis
Men det er ikke alle studenter som kjenner
seg igjen i Trondsens beskrivelse av tilgangen på hurtigtester. Det viser seg å være
svært ulikt hvordan hurtigtestene forvaltes,
ved tre av Oslos største læresteder.
På Oslomet distribueres felles hentesteder for hurtigtester, og disse kan hentes av
alle studenter.
– Oslomet deler ut selvtester til studenter på våre studiesteder i Pilestredet og på
Kjeller, bekrefter viserektor Per Martin
Norheim-Martinsen.
BI opplyser også til Universitas at alle
studenter kan hente selvtester i resepsjonen
på campus i Nydalen.
På UiO er historien en annen. Hurtigtestene de får tildelt fra kommunen gjennom
SiO tilbys etter «helt spesielle kriterier».
– De fordeles til fakultetene og lokale
enheter for distribusjon til studenter og ansatte som må møte opp, til fysisk undervisning, labarbeid, praksis og tilsvarende og
andre.

Hurtigtestbonanza: Lærestedene deler ut hurtigtester, men det varierer hvordan disse blir distribuert.

Det skiller seg fra fjoråret, når alle skulle
teste seg to ganger i uken for å sjekke om
man var smittet, men nå skal man testes
kun når man har symptomer, opplyser
Tofte.
Studentene vet ikke om tilbudet
Forrige uke mottok UiO 4500 tester fra
Oslo kommune. Denne uken fikk de 7000.
Men ser studenter noe til disse?
– Ordningen slik den er nå er komplisert. Det var lettere i høst da all distribusjon av tester var samlet for felles innhenting på GS, sier Julianne Krohn-Hansen,
leder i studieseksjonen ved Det humanistiske fakultetet (HF) ved UiO.
Ved juridisk fakultet opplyser pressekontakt Steinar Hafto Myre at det også er
for få tester å dele ut.
– Til nå har vi fått for få tester til at vi

har kunnet reklamere for at det er tester å
få i infosenteret. Vi burde hatt nok tester til
at vi kunne kjøre ut en infokampanje om
muligheten, skriver Hafto Myre i en sms til
Universitas.
Han viser til de omtrent 950 testene de

Ordningen slik
den er nå er
komplisert
Julianne Krohn-Hansen, leder i studieseksjonen ved
Det humanistiske fakultetet ved UiO

har mottatt til og med uke 4, etter jul. Dette
krever harde prioriteringer til krav som må
oppfylles for å få tilgang på hurtigtestene.
– Antallet vi har fått så langt har vært

langt lavere enn behovet, sier også Julianne
Krohn-Hansen ved HF.
Universitas har vært i kontakt med
samtlige av fakultetene ved UiO. Felles for
alle er at det ikke er nok, og at det derfor
må prioriteres hvem som får tilgang på det
og ikke. For å få tilgang på testene er det
krav om fysisk oppmøte på campus eller at
man har symptomer på koronavirus.
Nødvendig system
Seksjonsleder for beredskap ved UiO sentralt Johan Tofte sier at de ikke kan være
sikre at alle studenter som trenger det har
mulighet til å få tak i tester.
– Det kan vi ikke være 100 prosent sikre
på. Både på grunn av volumet vi får, og at
det gjør at vi ikke kan reklamere for tilbudet. Så det er opp til hvert fakultet hvordan
de formidler tilbudet til studenter og an-
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kke at tilbudet finnes

Hurtigtestkø: Seksjonsleder for beredskap ved UiO sentralt Johan Tofte sier at de ikke kan være sikre at alle studenter som trenger det har mulighet til å få tak i tester.

satte.
– Hadde det ikke vært enklere
om utdelingen av selvtester ble
organisert sentralt, slik som i fjor
vår?
– Rent praktisk ville det nok
vært enklere for alle parter, ja.
Men i fjor vår hadde vi andre kriterier, altså to tester i uken for alle
de som var tilstede på campus,
svarer Tofte og legger til:
– Med de kriteriene for å få utdelt tester i dag, vil vil vi ikke på
et sentralt sted ha oversikt over
hvilke studenter og ansatte som
oppfyller de kriteriene, på samme
måte som det fakultetene har.
– Så vurderer vi fortløpende
endringer, avhengig av hvilke kriterier vi får fra myndighetene.

Håper på bedre håndtering
Jørgen Hammer Skogan, leder i
Studentparlamentet ved UiO, er
tydelig på at tilgangen på selvtester er en viktig prioritet for studenters trygghet på campus.
– Regjeringen har sagt for flere
uker siden at de skulle prioritere å
få hurtigtester til studentene. Jeg
syns det har gått mye tregere enn
det hadde trengt. Jeg kan si at vi
hadde veldig god erfaring med
måten ting ble gjort på gjennom
vår og sommer i fjor: at man hadde fellessteder å plukke opp selvtestene, veldig tilgjengelig for alle.
– Vi skal tilbake til campus, vi
skal tilbake til fysisk undervisning, og jeg forventer at alle testene kommer på plass, og at de er

tilgjengelig så snart som mulig.
Når det er sagt, legger også
Skogan til at han har forståelse
for, slik situasjonen er nå, at fakultetene er nødt til å legge ned
prioriteringer på hvilke studenter
som kan få tester.
– Hadde det ikke bare vært enklere om utdelingen av selvtester
ble organisert sentralt, slik som i
fjor vår?
– Jo, jeg tenker det. Ihvertfall
når man får nok tester, til å ikke
gjøre harde prioriteringer på
hvem som skal få dem. Det var
veldig enkelt i fjor, når man hadde
fellessteder til å plukke dem opp.
Det er sikkert grunner til at det er
som det er nå, for å måtte prioritere hvem som kan få dem.

– Har du et inntrykk av at studentene føler seg trygge på campus
i smittesituasjonen samfunnet er i
nå? Kunne noe blitt gjort bedre?
– Jeg har absolutt inntrykk av
at flertallet føler seg trygge på det,
og at flertallet av studenter gleder
seg til å komme tilbake til fysisk
undervisning, at de gleder seg til å
komme tilbake til et campus uten
å måtte tenke på smitte hele tiden,
svarer han.
Han tror at hyppig bruk av
selvtester kan gjøre at bekymrede
studenter kan bidra til å skape
trygghet for alle på campus.
– Det vi så i fjor er at mange
tok i bruk testene, men at resultatet var lav smitte. Slik kunne
vi holde universitetet oppe tross

høyt smittetrykk i samfunnet. Det
gir en bekreftelse på at campus er
et trygt sted å oppholde seg.
Det inntrykket har også Trond
Morten Trondsen fra SiO:
– Tilgangen på selvtester er
viktig. Vi fikk mange tilbakemeldinger fra lærestedene i fjor også
om at det betyr mye for trygghet
og undervisning, særlig det at det
er behov for å ha oppmøte, praktiske øvelser og sånne ting, så har
dette vært helt riktig.
universitas@universitas.no
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utenriksredaktør:

Roya Shahibzadeh

royashahibzadeh@gmail.com

481 08 772

Akademia-«terroristene»

Terrorprotesten: Det er ulovlig å «fornærme» presidenten i Tyrkia og protester blir slått hardt ned på. En liten gruppe på seks personer tar likevel til orde hver mandag på fredsplassen i Bakirkoy i Istanbul.

Mens studenter fengsles og professorer sparkes, raser den
akademiske friheten nedover i Tyrkia. Universitas møtte noen
av dem som likevel tar bladet fra munnen og som myndighetene
frykter aller mest.
Politi i skuddsikker vest. Overvåkningskameraer. Svarte buffer som
dekker munn og nese. En betjent
som tar selfie med kollegaen sin og
det massive skytevåpenet hans.
De vokter bygningene bak en
inngjerding på til sammen fire meter i høyden: der er først to meter
med murstein, deretter en og en
halv meter metallgjerde, og til slutt
femti centimeter piggtråd.
Men dette er ikke beskrivelsen
av et fengsel, et regjeringsbygg eller et hemmelighetsstemplet statsbygg.
Det er beskrivelsen av inngangen til Boğaziçi universitet, et universitet nord i Istanbul i Tyrkia.
Uvedkommende, som for eksempel terrorister, skal ikke ha
sjans til å komme inn.
Terrorister, som disse to studen-

tene som nå passerer universitetet.
Han med langt, rufsete skjegg, et
våkent blikk bak runde briller og
en veske av lær som henger løst på
tvers av skulderen. Han som snart
er ferdig med en bachelor i fysikk.
Eller kompisen hans, historiestudenten med stor, grønn boblejakke
med pels rundt hettekanten og
mørkt, blankt hår i en løs hestehale, som forsiktig ruller en sigarett
mens de spaserer.
For kort tid siden var det nemlig nødvendig for sikkerhetsvaktene å komme kjapt til unnsetning,
legge dem ned i bakken, og ringe
politiet, da disse to studentene
protesterte på universitetet.
De heter Berke og Perit, er to
helt vanlige studenter og risikerer
seks til 32 år i fengsel om de blir
dømt.

Terroristene Berke og Perit
– Jeg klarte ikke å stoppe å le da jeg
leste tiltalen mot meg. Jeg lo helt
til neste morgen, sier Caner Perit
Özen.
Han kaller seg bare Perit, og nå
ler han igjen.
– Hva stod det i tiltalen?
– At jeg hadde prøvd å kidnappe rektoren! Og stjele bilen hans!
Bilen er åpenbart en statlig eiendom, så da var det vel ekstra ulovlig, sier han.
Kompisen hans Ersin Berke
Gök, kall han bare Berke, humrer
lett ved siden av. Han er den andre
tiltalte. Humoren gjør det vanskelig å avsløre at de bare for noen
uker siden ble løslatt etter tre måneder i fengsel i påvente av endelig
dom. Rettssaken pågår fortsatt.
– Det er faktisk alt for morsomt,

Universitas i Tyrkia
tekst Ingrid Elida Karo Johansen
foto Sara Aarøen Lien

sier Berke seg enig.
Perit har akkurat stumpet en
sigarett, idet han raskt fisker opp
sigarettpakka ut av jakkelomma
igjen. Han ruller en ny sigarett
med kjappe, lett skjelvende hender, kanskje skjelvende av kulden,
kanskje av noe annet, og tar et dypt
drag av den ferske sigaretten.
– Og hva var det dere egentlig
gjorde?
– Vel, sukker han.
En pause og et nytt drag.
– Ingenting å sende en person i
fengsel for.
Motstandsbevegelsen
Perit og Berke står på toppen av
et utsiktspunkt og ser utover elva
som skiller Europa og Asia, på
broen som knytter de to verdensdelene sammen, og på en måke

som glinser i sola over dem. To
Istanbul-katter maler i vinterstrålene oppå det som ser ut som et
provisorisk kattehus noen har laget av papp og plast.
På deres venstre side er høye
murer, bak murene store trær, og
bak trærne universitetsbygg som
ruver mot himmelen. Herifra ser
bygningene majestiske ut, nesten
som Galtvort i Harry Potter-verdenen, men det er ikke godt å si.
De uvedkommende som ikke får
komme inn på det prestisjefylte
Boğaziçi-universitetet
omfatter
ikke minst journalister. Selv ikke
det å vifte med internasjonalt pressekort i den ene hånda og tyrkisk
pressekort i den andre, ser ut til å
overbevise sikkerhetsvaktene om
å få komme inn. Og det gjelder
ikke bare dette universitetet. Uni-
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» Erdogan frykter
Akademisk frihet i Tyrkia
+ Tyrkia er ett av landene med
minst akademisk frihet i verden.
På Indeksen for akademisk
frihet ligger landet nederst
sammen med blant annet NordKorea, Libya, Iran og Kina.
+ Et forsøkt statskupp i 2016 ble
et viktig vendepunkt for den
akademiske friheten i landet.
Da fikk tusenvis akademikere
sparken, ble arrestert eller
måtte flytte ut av landet. Tyrkias
president Recep Tayyip Erdogan
fikk også fullmakt til å utnevne
universitetenes rektorer.
+ I januar 2021 brøt det ut store
studentprostester på Bogazici
universitet i Tyrkia etter at
president Erdogan satte inn en av
sine egne partifeller som rektor.
Universitetet sees på som «Tyrkias
Harvard» og har hatt lang tradisjon
for å utnevne sine egne rektorer.
+ I en artikkelserie utforsker Universitas situasjonen til studenter
og professorer i Tyrkia. Serien
har fått støtte av Fritt Ord.
Kilder: Academic Freedom Index,
Scholars at Risk, Human Rights Watch

versitas har kun lyktes i å komme
inn på ett universitet i Tyrkia på
sin to ukers lange reportasjereise
i landet.
Men det er altså bak disse murene Berke og Perit, sammen med
flere studenter, hadde ropt «Skulder ved skulder mot fascisme!» og
«ut med rektoren!» i en fredelig
protest ved rektorbygningen på
universitetet i oktober i fjor. De er
begge del av «Bogazici Resistance
Movement», en studentmobilsering som krever akademisk frihet
etter at Tyrkias president Recep
Tayyip Erdogan i januar 2021 utnevnte en av sine egne partifeller
som universitetets rektor.
Universitetet hadde lenge vært
kjent for sine liberale verdier og
autonomi, og har siden 1992 selv
valgt rektorer blant sine egne akademikere. Utnevnelsen skapte
enorme protester, brutale sammenstøt av politi mot studenter
og ansatte, og minst 557 varetektfengslinger bare den første måneden med protester.
Så denne dagen i oktober hadde
Berke gått mot rektorens bil idet to
sikkerhetsvakter grep tak i ham så
han falt over bilen, presset hodet
hans ned i bakken og holdt ham
fast.
– Og så skulle selvfølgelig Perit
redde meg! sier Berke, smiler og
rister lett på hodet.

Terrorstudentene: Ersin Berke Gök og Caner Perit Özen er blitt en symbol på
studentprostene i Tyrkia.

Perit hadde prøvd å stoppe vaktene fra volden, men ble til gjengjeld slått hardt tilbake på, sier
han.
Rektoren mente at en av studentene hadde klatret opp på bilen
hans. Av dette ble Berke og Perit
siktet for blant annet «bevæpnet deltagelse i ulovlige møter og
demonstrasjoner», «frihetsberøvelse», «hindre offentlig plikt» og
«kapring av kjøretøy». Selv avviser
de alle anklagene, og motstanden
mot arrestasjonene fikk bred nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. De har raskt blitt symbolet på studentmotstanden i Tyrkia.
Og president Erdogan? Han
kaller dem «terrorister som har infiltrert universitetet».
De er ikke de eneste.
Terroristgjengen
– Jeg er en akademiker og jeg har
ikke drept noen. Hun er en filosofilærer og hun har heller ikke drept
noen, sier Bayram Erzurumluoglu
og peker på kvinnen ved siden av
seg.
Han fortsetter å peke rundt seg.
Heller ikke han, rektoren, han,
helsearbeideren, han, domsstolsekretæren, eller han, jernbanearbeideren.
– Men offisielt er vi terrorister.
De er seks av minst 130.000 offentlige ansatte som mistet jobben
etter det forsøkte statskuppet i
2016. Flere tusen akademikere
mistet jobben, ifølge Scholars at
risk.
Amnesty International og FN
er kritiske, og mener det i etterkant har foregått en heksejakt på
personer myndighetene mener
er tilknyttet kuppforsøket, kritikere av regimet og meningsmotstandere. Mange ble arrestert
eller måtte flytte ut av landet, i
tillegg fikk Erdogan fullmakt til
å utnevne rektorer ved universiteter. Kuppforsøket var altså et
viktig vendepunkt for universitetenes frihet i Tyrkia.
– Vi er arbeidere. Vi har rett.
Vi kommer til å vinne, roper
Nursel Tanriverdi, filosofilæreren, utover fredsplassen i Bakirkoy i Istanbul.
Hun roper med en kraftig
stemme, som om den kommer
helt fra tærne, opp gjennom
kroppen, og ut av munnen. De
kaller henne for «gjenglederen»
og gjentar slagordet etter henne.
Den tidligere helsearbiederen slår en knytteneve i lufta og
jernbanearbeideren holder opp
en skilt med «Bakirkoy protestgruppe». Erzurumluoglu, sosiologen, leser opp en lang liste med
brudd på menneskerettigheter i
Tyrkia.
Tyrkiske flagg henger i alle
kanter på plassen, og forbi dem
hutrer folk forbi i store vinterklær. Det er en av de kaldeste

Terrorlederen: Nursel Tanriverdi var filosofilærer i 17 år og mistet jobben etter
kuppforsøket i 2016. Hun har blitt arrestert utallige ganger for å protestere.

dagene i Istanbul i år, og det er så
snøfullt at eksamener utsettes, butikker stenges og veier blokkeres.
Til og med NRK skriver om denne
snøfulle dagen i Istanbul. Her på
fredsplassen tar noen forbigående
seg likevel tid til å stoppe opp for
å høre på den lille protestgruppen
på fredsplassen i Istanbul. Noen av
dem klapper iblant.
Foran dem står en mann og filmer med et videokamera.

Offisielt er vi
terrorister
Bayram Erzurumluoglu, oppsagt sosiologprofessor
ved Universitetet i Adiyaman

– Så du han mannen som filma
oss? Han var sivilpoliti, og det er
flere av dem, sier Erzurumluoglu etter protesten og peker på en
gjeng middelaldrende menn som
speider utover plassen.
– Det er ikke akkurat så mye
fred å få på denne fredsplassen.
Hver eneste mandag gjentar
protestgruppen ritualet sitt, og like
mange ganger har de fått besøk
av politiet, sier han. Tidligere har
protestet-gruppen vært opp mot
100 personer, men etter arrestasjoner eller frykt for å bli arrestert har
én etter én falt fra. I dag er de fem
stykker. Noen mandager er de fire,
andre kanskje seks.

– Men vi vet at millioner står
bak oss, sier Erzurumluoglu.
– Dømt til døden
– Vi kan ikke jobbe i det offentlige,
vi kan ikke reise utenlands, og vi
får ikke engang sosialhjelp. Heller
ingen i det private tør å ansatte oss,
for da kan de anklages for å hjelpe
terrorister. Egentlig er vi alle dødsdømt, sier Erzurumluoglu etter
protesten.
Gjengen har te-pause på en kafé
i nærheten. I underetasjen spilles
tyrkisk protestmusikk.
– Og du spør meg hvordan jeg
klarer meg? Jeg er heldig og har
barn som tar vare på meg, men
hvis ikke hadde jeg vært hjemløs.
Og med denne helsetilstanden...
sier han og peker på krykkene han
har ved siden av stolen sin.
For fem år siden fikk Erzurumluoglu diagnosen MS. Han spøker
om at han fikk diagnosen av overarbeid når han jobbet som professor i sosiologi ved Universitetet i
Adiyaman
– Du vet hvordan akademikere
er, de jobber, og jobber, og jobber.
Men så ble jeg jo sagt opp, så da
ble det endelig en slutt på overarbeidet! sier han og ler.
Han blir raskt alvorlig igjen og
fortsetter på sporet han startet på:
– Med denne helsetilstanden,
hadde jeg sannsynligvis dødd.
Gjenglederen Nursel Yanriverdi nikker. I 2016 ble også hun
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Terrorkortet: Flere med bankkontoer i Bank Asya blir etterforsket som terrorister i Tyrkia. Banken har tilknytning til Gülen-bevegelsen som blir anklaget for å ha stått bak kuppforsøket.

Terrorprofessoren: Bayram Erzurumluoglu venter fortsatt på dommen
sin. Frem til da kan han ikke reise, få helsehjelp eller jobbe i det offentlige.

Egentlig er vi alle dødsdømt
Bayram Erzurumluoglu, oppsagt sosiologprofessor ved Universitetet i Adiyaman

sagt opp. Hun har enda ikke fått
begrunnelse for oppsigelsen, men
tror det var fordi hun ledet en fraksjon av KESK, en av de fire store
fagforeningssentrene i Tyrkia. Nå
bor hun hos moren sin, og lever
av å selge håndverk på markeder,
gatehjørner og til venner. Og ellers
protesterer hun. Det er hun som
startet «Bakirkoy protestgruppe»,
det er hun som har blitt satt i varetekt hundrevis av ganger, og det
er hun som fem ganger har fått
forbud om å sette den minste tå på
fredsplassen.
– Jeg brøt alle forbudene, sier
hun og ler.
Hun har et mørkt, fast blikk, en
hes stemme og røyker fra tynne,
elegante sigaretter.
– Og hver gang ble jeg åpenbart
arrestert atter en gang, sier hun.
Erzurumluoglu ler.
– Vil du høre noe annet komisk? Det er historien om hvordan
jeg mistet jobben min.
– Heller ikke jeg fikk noen
grunn, men man kan gjette seg
til det med spørsmålene de stilte
meg under avhør. Først spurte de
meg om et Erasmus-prosjekt. Kan
du tro, det var en komedie! I prosjektet besøkte jeg kolleger fra land
som Spania og Hellas, og nå spurte
de meg om disse besøkene som
om Erasmus var en terroristorganisasjon, sier han og ler.
Erzurumluoglu tror grunnen til
oppsigelsen var at han underviste
elevene sine om hvordan Tyrkia
«faktisk» er.
– Hva annet var det? Jo! Jeg ble

spurt om noen lekser jeg hadde
gitt til studentene mine om meningsmålinger og så var det bankkortet mitt, sier han og gliser.
Han trekker frem et bankkort
opp av lomma si. Den viser et bilde av professoren uten grått hår og
uten briller. Den viser universitetes logo, og den viser navnet hans.
Bankkortet ble brukt som ID-kort
på universitetet. Det var universitetet selv som hadde opprettet
bankkontoen hans.
– Og se nå, se nå! Nå skal jeg
vise deg hvor kriminell jeg er! roper Erzurumluoglu entusiastisk.
Forsiktig snur han bankkoret
og peker på en logo. Mens han etterligner en dyp, skummel terrorist-stemme, sier han: Bank Asya.
Terroristbanken.
Den tidligere domstolsekretæren, som for øvrig har venner
på Blitzhuset i Oslo, peker på de
sterke fargene på kortet.
– Å nei, og nei, og nei, der er
regnbuefargen også, fargene til
enda en terroristorganisasjon! sier
han.
Erasmus, lekser og bankkort
gjør at Bayram risikerer to og et
halvt år i fengsel. Barna hans har
flere ganger bedt han om å slutte
å protestere fordi de er redde for
ham. Den ene datteren fikk selv
sparken på grunn av faren sin.
– Mange er redde for å havne i
fengsel for å si meningen sin. Men
du protesterer likevel, er du redd?
– Så klart jeg er, så klart jeg er.
Men om fem, ti år har jeg lyst til å
se barnebarna mine i øynene og si:

«Når det ble gjort urett mot meg,
stod jeg i mot».
Han sukker lett.
– Det er vel derfor jeg gjør dette.
Han reiser seg forsiktig opp,
griper tak i den ene krykken, og
så den andre, går ut av kafeen bak
protestlederen og sammen med
resten av terroristgjengen, og mot
t-banen. Snøen blåser kraftig mot
dem, men sakte, men sikkert, beveger de seg fremover, gjennom
stormen.
– De lette etter grunner til å
sparke meg, når den egentlige
grunnen sannsynligvis var fordi
jeg underviste elevene mine om
hvordan Tyrkia egentlig er.
94 dager
I Metris-fengselet var det mordere,
overgripere, doplangere og biltyver. Også var de to studentene,
Berke og Perit. I 94 dager satt de
innesperret, først i isolasjonsceller,
uten kontakt med omverdenen,
kun etterlatt til seg selv og sitt eget
hode.
Da så et døgn slik ut: 23 timer i
de små cellene. En time luftepause.
Gang det med 51 og du får antall timer Berke og Perit satt i isolasjon.
– Det er veldig mye tid til å tenke, sier han.
Berke derimot trekker lett på
skulderne. Smiler bak de runde
brillene sine.
– Jeg er en introvert person, så
det å være alene var ikke så ille.
Spør meg om jeg vil være for meg
selv, og jeg sier okay med en gang!
sier han og ler. Ikke en gang isola-
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sjonsprat ser ut til å rokke ved det
brede smilet hans.
Flere medlemmer i Europaparlamentet tok til orde for at isolasjonsforholdene var inhumane
og en krenkelse av retten på utdanning. Både internasjonale og
nasjonale menneskrettighetsorganisasjoner tok til orde for det
samme.
Og så kom dagen: 7. januar og
den første rettshøringen.
De ble løsslatt i påvente av den
endelige dommen. Men midlertidig løslatt er ikke det samme som
å være fri.
En dag i uken må de møte opp
på politistasjonen for å registrere
seg. De har ikke lov til å reise ut
av landet.
I slutten av mars i år gjenopptas nemlig rettsaken og dersom
de blir dømt risikerer de opp til
seks til 32 år i fengsel. Men Berke
og Perit er ikke særlig bekymret.
– Få blir faktisk dømt. Slike
rettssaker er kun for å skremme
folk, sier de.
Boksesekken
Hjemme hos Perit er en sky av
røyk i lufta, en beige hund som
trasker gjennom leiligheten med
krage rundt halsen og Jägermeister i bokhylla. To marsvin kravler
rundt på det ene rommet. Selvfølgelig med gjerde rundt, så Pascal, hunden, ikke forstyrrer dem.
Noen ganger klarer han likevel
bryte seg inn til dem.
– Han er helt gæren etter bæsjen deres. Han liker å spise den,
sier Yagmur Nisan Sakarya og ler.

Hun er litteraturstudent og bor
i kollektivet med Perit sammen
med Berkay Yamaner. Berkay er
akkurat er ferdig med studiene
og jobber innenfor markedsføring og kaller seg «profesjonell
protesterer».
Berke sitter henslengt i svart
skinnstol, og Perit i hjørnet av en
sofa som har en boksesekk som
sofabein.
– Før Perit satt inne, pleide
den å henge i den kroken i taket
der, sier Yagmur.
– Men så knakk sofaen etter
at kanskje 15 personer satt i den
samtidig, og da måtte vi en løsning på sofaproblemet. Og Perit
var jo ikke her, så det var ingen
som brukte den.
Det tomme kollektivrommet
var en stadig påminner om en
venn som befant seg alene i et
helt annet rom, avskilt fra omverdenen.
– Da jeg så det tomme rommet
første gang brast jeg ut i gråt. Men
jeg trodde helt ærlig han kom til å
sitte lenger inne, for jeg turte ikke
å innstille meg på noe annet, for å
så å bli skuffet, sier Yagmur.
– Men rommet var bra for en
ting: for det var masse plass til å
henge opp oppvask, sier hun og
ler.
Perit stirrer fraværende ut i
lufta.
– Hvordan var det egentlig å
komme ut av fengsel igjen?
– Vel, det var annerledes enn
forventet. Ja, etter den lange tiden
i fengsel var det fantastisk å se
venner og familie igjen, og først

prøvde jeg å henge med i forelesningene... Men hjernen min
klarte ikke å være helt til stede. Så
nå prøver jeg bare å kurere meg
selv fra skadene jeg pådro meg i
fengsel, sier Perit
Noen ganger føles det som om
han fortsatt er i fengsel, andre
gangen blir han paranoid. Perit
måtte sette historiestudiene sine
på pause.
– Hadde du noen gang trodd
du kom til å sitte inne så lenge?
– Ja, det er ikke vanskelig å
se for seg noe sånt når du vokser opp i Tyrkia. Da jeg var liten
spurte jeg kontinuerlig faren min:
«Hvem er det som har havnet i
fengsel denne gangen?»
Berke ser på klokka. Han har
eksamen i morgen og må gå
komme seg til biblioteket for å
lese. Perit blir med ut for en spasertur.
Men turen opp til universitetet
går ikke uten stopp: En gammel
dame roper på dem fra kjøkkenvinduet, en venninne kommer og
gir dem en klem, og en gjeng studenter som har vært på noen nye
protester stopper opp for å slå av
en prat.
De passerer en rekke taggete
murvegger med sterk, rød maling
og ordene «Fri Berke og Perit».
Noen har forsøkt å dekke over
navnene med hvit maling, andre
har forsøkt å dekke dem med
kruseduller.
Men rødfargen skinner gjennom. Og den har ikke tenkt å
rikke seg.

Terrorkollektivet: – Vi skulle bare på matbutikken da vi fikk telefonen
om at Perit var arrestert. Da slapp vi alt vi hadde i hendene og løp til politasjonen med en gang, sier kollektiv-vennene til Caner Perit Özen.

universitas@universitas.no

Jeg klarte ikke å stoppe å le
da jeg leste tiltalen mot meg.
Jeg lo helt til neste morgen
Caner Perit Özen, historiestudent og aktivist ved Bogazici-universitetet i Istanbul

Terrorveggen: Flere vegger rundt Boğaziçi-universitetet i Istanbul er dekket med «fri Berke og Perit». – Da jeg ble løslatt tagget jeg en ny en med «jeg er tilbake i nabolaget», sier Ersin Berke Gök.
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kulturredaktør:
guro.aasaaren@gmail.com

Guro Aasaaren
466 74 942

Hydrert: Jeg tenkte vi kunne møtes et sted som har ført til mye bakrus hos meg, sier Sandtorv.

På fylla med vitenskapen
Stemmer det at Fernet gjør deg til en slåsskjempe? Blir øl og vin
virkelig fin? Kjemiker Alexander Sandtorv går inn i fyllas mytologiske jungel med vitenskapen som svirebror.
Fyllaforskning
tekst Carl Anders Brynildsen Sørheim
foto Charlotte Førde Skomsøy

Det er fadderuke. Det er fest. Det er blikjent-kveld. Du sitter i en gipshvit toroms på Storo, nedsunket i en anonym,
grå sofa. Bordet er fylt av tomme Mango
IPA-bokser, Skruf Fresh slim white II og
et par skåler med Mexican Fiesta. Nervøse
førsteårsstudenter sitter og slår hverandre
med imaginære pisker mens Dario Von
Sluttys «Pisk mig hårdt» dundrer («men
ikke for høyt, vi har naboer!») ut fra Bluetooth-høyttaleren.

Du tømmer det siste av hvitvinen din,
muligens en Black Tower, Three Monkeys,
eller kanskje du ville imponere med en litt
hippere Krasna Hora La Blanca, før du
stikker hånda ned i kiwiposen og fisker
opp en lunken halvliter. I samme øyeblikk
oppdager du en mørk skikkelse i motsatt
sofahjørne. Han har vært stille fram til
nå, kun fiklet med boksringen på den ene
Guinnessen han har åpnet i kveld. Men nå
stirrer han deg rett i øynene, med et merkelig, bedrevitende smil om munnen. Han
retter på sixpencen, og drar seg selvtilfreds i skjegget, før han dirrende av spenning lener seg fram og ytrer, med skjelvende stemme, den største av visdommer,

Drikker du mye, vil
leveren din tenke
«Oi, shit, her er
det jo alkohol hele
tiden»

Aleksander Sandtorv

den mest vedtatte av sannheter:
«vIn oG øL bLiR kRøLL!»
Rusa på realisme
– Den myten, om at vin og øl liksom blir
krøll, har vist seg spesielt levedyktig. Men
den er helt usann. Det finnes null vitenskapelig belegg for det.
Det sier Alexander Sandtorv. Han er
førsteamanuensis i kjemi ved Universitetet i Oslo, men kanskje mest kjent for Rea-

listens guide til…, en serie korte artikler i
Morgenbladet, hvor han nådeløst slår ned
på myter og populærvitenskapelige misforståelser.
– Jeg har fått veldig sinte e-poster fordi
jeg har skrevet at c-vitamin ikke hjelper
mot forkjølelse, sier kjemikeren.
I tillegg til spalten har han podkasten
Tingenes Tilstand. I starten av februar
kommer hans niende bokutgivelse, Fylla
har skylda. Boka har undertittelen Med
vitenskapen inn i bakrusen.
Å skrive en bok om bakrus og fyll har
vært et langt og temmelig innviklet prosjekt for kjemikeren.
– Alkohol er jo et så vanvittig stort
tema. Det gjennomsyrer liksom alle fag.
Boka er tverrfaglig, men det var utvilsomt
et problem å finne en retning. Det var veldig fort gjort at prosjektet kunne est ut, og
blitt helt uhåndterlig, sier Sandtorv.
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Alexander Sandtorv
+ Førsteamanusensis i organisk kjemi, UiO.
+ Er kjent som en aktiv forskningsformidler. Står
bak spalten Realistens guide til... i Morgenbladet,
podcasten Tingenes Tilstand med Kristoffer Schau
og en rekke fag- og populærvitenskapelige bøker.
+ Aktuell med boka Fylla har skylda, som
gis ut 1. februar på Human forlag.

Alexanders tre heite tips mot fyllesyke
+ Spis nattmat.
+ Hold deg unna snus og røyk.
+ Slutt å drikke i god tid før du legger deg.

Fylla har skylda: I starten av februar kommer Alexander Santorv med bok om bakrus.

Man blir sjeldent dehydrert når man drikker alkohol, og har man noen gang vært
dehydrert vet man at det har helt andre effekter på kroppen enn bakrusen.
Denne myten har imidlertid Sandtorv
en mistanke om hva kommer av.
– Vi har et ganske perverst forhold til
det å være hydrerte i Norge. Å drikke nok
vann er liksom løsningen på alt.
– Det vi glemmer er at for eksempel en
halvliter er over 90 prosent vann. Du får i
deg mer enn nok vann når du drikker for
eksempel åtte halvlitere.
Alkoholens mytologi
Hen må ikke nødvendigvis ha vært et
geni, den første som, etter et par minutters pinlig stillhet rundt bordet, kikket
ned i ølen sin og tenkte: Kanskje dette
hadde vært et greit samtaletema?
Men når folk deler av sin erfaring om
fylla, drikkevarer, og den beryktede «kuren» mot bakrus, brer en rekke uprøvde,
uvitenskapelige, og usanne forestillinger
seg om i den ganske drikkekultur, det
være seg onkel Geirs fyllekur med brunost og Tabasco eller det ekstremt levedyktige rimeriet om at vin og øl liksom
blir krøll. Det er dette, blant mange andre
ting, som kjemiker Alexander Sandtorv
har satt seg fore å rydde opp i.
– Jeg tror mytene kommer til oss, ikke
gjennom morsmelka, men «alkoholmelka». De har blitt en del av alkoholkulturen,
sier Sandtorv, og legger til:
– En annen velkjent en, er denne om at
man skal drikke masse vann for ikke å få
vondt i hodet.
– Og det stemmer ikke?
– Nei, det finnes ingenting som dokumenterer at det har en effekt på bakrus.

Dagsform er avgjørende
Apropos åtte halvlitere, kan undertegnede skrive under på at dette nok er et
slags «tak» for egen toleranse i løpet av
en kveld på byen. Samtidig kjenner de
fleste av oss noen som kan hyle nedpå
med 10–12 øl, reise seg, takke for laget, og
til og med sykle hjem, som om ingenting
har skjedd.
– Toleranse er veldig sammensatt.
Først og fremst handler det veldig mye
om dagsform, forteller Sandtorv.
Dagsform handler om hvor sliten du
er, om du sov godt kvelden før og hvor
mye du har spist. Deler av alkoholen du
drikker forbrennes i magesekken, og dess
mer du har i magesekken, dess mer får du
forbrent der, før det går videre ut i blodet. Men toleranse kan også bygges opp
ved, som man kanskje kunne tenke seg, å
drikke ofte og mye.
– Drikker du mye, vil leveren din
tenke «oi, shit, her er det jo alkohol hele
tiden», og så produserer den ekstra enzymer, som bryter ned alkoholen.
Sandtorv legger til at dette slett ikke er
å anbefale, til tross for at det øker tole-

ransen.
– Leveren din arbeider jo veldig hardt,
og da slites den ut.
Røyk og snus blir hodesus
På sommeren sitter man gjerne ute og
drikker, og en sigarett hører i hvert fall
for noen av oss med til utepilsen. Én blir
fort til to, og før du vet ordet av det, har
du kjederøykt to pakker. Dagen derpå
våkner du opp med en råtten klump i
halsen, og en følelse av at kroppen din
består av 70 prosent giftstoffer. For døren
står nok et slutte-prosjekt, som hvis du er
riktig flink, kanskje holder helt til neste
runde med utepils.

bedre kveld og en mildere bakrus.
– Rekkefølgen av hva du drikker har
ikke noe å si, men det er faktisk variasjon
fra drikke til drikke. Brunt brennevin og
rødvin er det verste – pærebrennevin er
spesielt ille. Men det betyr jo ikke at man
ikke blir bakfull av for eksempel vodka,
det er bare det at mørke drikkevarer gjerne inneholder flere stoffer en blanke, og
dette går utover bakrusen.
Nattmaten er også noe Sandtorv er en
stor forkjemper for.
– På fylla går man jo kanskje en sekssyv timer uten å spise, det ville vi jo aldri
gjort ellers.
Sandtorv forklarer at når leveren blir

Vi har et ganske perverst forhold
til det å være hydrerte i Norge
Aleksander Sandtorv

– Forskningen er helt entydig, for én
gangs skyld. Den viser at store mengder
nikotin fører til verre bakrus.
– Da er det jo synd at det er akkurat på
fylla at man gjerne vil ta seg en sigg?
– Ja, det er klart, men det er nettopp
det at nikotinen også er et rusmiddel.
Den tuller med kroppen og hjernen vår.
Det blir på en måte en dobbel negativ effekt på kroppen.
Det som funker
Svaret på spørsmålet «hvordan kurerer
man fyllesjuke?» er selvfølgelig at det
ikke finnes noen kur. Men Sandtorv har
noen kloke råd om hva som kan gi en

opptatt med å bryte ned alkohol, vil den
kutte produksjonen av glukose. Dermed
synker blodsukkeret, og lavt blodsukker
er en viktig del av bakrusen.
– Å spise noe, det er ikke så viktig hva
det er, før man legger seg, er veldig lurt.
Da vil blodsukkernivået stige mens man
sover.
– Så hva er ditt råd for å minimere bakrusen?
– Kom uthvilt og mett, styr unna store
mengder pærebrennevin, stopp i god tid
før du legger deg, drikk vann når du er
tørst, og få i deg nattmat.
kulturredaksjonen@universitas.no
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Æsj, rumpehår
I en videoreportasje i Under
Dusken tar reporter Nuutti Pellikka oss med på voksing av hår
i rumpa. Her legges det ingen
filter på, og vi får følge hele vokseprosessen tett. Sprekt! Dessverre fremstår voksseansen mer
som en reklamefilm for salongen enn en reportasje. Her stilles det ingen kritiske spørsmål
om dette er en ok ting å gjøre
eller ikke, til voksbehandleren.
Kroppshår har jo vært en heftig debatt de siste årene, særlig
kvinners underarmhår, men
rumpehår har ikke kommet
særlig frem i lyset. Pellikka in-

tervjuer riktignok folk på gata
i Trondheim om temaet. Han
spør trønderne om man burde
fjerne rumpehåret eller ikke, og
får litt delte svar på det. Men
hvor blir den kritiske journalistikken om hvilke konsekvenser
disse voksestudioene har for
samfunnet vårt av? Vil vi ha et
samfunn der vi betaler store
summer på å få noen andre til
å dra ut rumpehårene våre? Og
hva med det studentøkonomiske perspektivet på rumpehårfjering? Kan man spare penger
ved å få en venn til å dra de ut
for deg?

Vanlige folks tur
I en kommentar i Studvest tar
journalist Fay Arentz-Hansen
et oppgjør med nyttårsforsetter.
At nyttårsforsetter sjeldent blir
gjennomført, er ikke noe nytt.
Arentz-Hansen viser til tall på
at bare 20 prosent greier å gjennomføre nyttårsforsettene sine.
Vi burde tone ned forventningene til oss selv, ifølge ArentzHansen: «kanskje er det evige
jaget etter supermenneskelighet
et liv som i realiteten ikke er
det majoriteten av oss ønsker å
leve.» Jeg er helt enig i at vi må
slutte å sette urealistiske krav til
oss selv, men Arentz-Hansen
trekker dette poenget litt vel

langt: «Mennesker er, i motsetning til Ford, ikke produkter,
som stadig skal utvikle seg for
å være kjøperelevant. Vi trenger
ikke en rebrand.» Tja? På Samme måte som en bil må tilpasse
seg til markedet, så utvikler vi
mennesker oss, i takt med de
impulsene vi utsettes for. Og
vi trenger ofte et spark bak.
Hvis vi aldri setter noen mål
for oss selv, slik Arentz-Hansen
foreslår, så vil vi aldri bli bedre
mennesker. Et mål om å trene
to ganger i uka, er faktisk ikke
«supermenneskelighet», det er
sunn folkehelse for vanlige folk.

Ukas tvitringer:
Nils Henrik Smith @NilsHenrikSmith
No er det faktisk ganske mykje vind. Og når eg, ein jærbu,
seier det er ganske mykje vind, så er det faktisk ganske
mykje vind.

Endelig ble studentene hørt
Vi vet at mange sliter med ensomhet og endeløs di-

Strøm
Freddy André Øvstegård, utdanningspolitisk talsperson i SV

Regjeringens forslag om å gi studentene strømstøtte som mer studielån var urimelig. SV forhandlet
fram gjennomslag for studentenes krav, nå får de
3000 kroner i stipend i stedet.
Alle andre får krisehjelp i møte

med skyhøye strømpriser og
koronanedstengninger, mens
studentene ville regjeringa gi
enda mer lån. Det har SV jobba knallhardt for å endre i forhandlingene, og vi har seiret!
Alle studenter med strømutgifter kan få 3000 kroner
rett inn på konto i stipend. Det
skulle også bare mangle.
Det er beinhardt å være ung
i korona. Studentene er hardt
rammet av både høye strømpriser og koronanedstengte
deltidsjobber, uten å få dagpenger. Det kan bety mye i en trang studentøkonomi. Regjeringens løsning var mer gjeld, det siste
du trenger når du er blakk og bekymra for økonomien.

Det viktige nå er
at regjeringen
setter fart, så
støtten kommer
ut så fort som
mulig

Håper du ikke også ble mobbet for dine Billi(g)e Jean(s)!
Åse Berg @miss_tillit
Den peneste av jentene tar av seg sin bh og snur seg imot
meg og sier «da var det billettkontroll»
Ruter går nye veger for å få folk til å kjøpe billett.

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

debatt@universitas.no

Er UiO-ledelsen imot
kjønnsnøytrale toaletter?
Kjønnsnøytrale toaletter
Charlotte Hjort, leder av Grønn Liste

Som innlandskrabbe vil jeg si det var en tornado!
Pålikål Grønning Kraft @GjokenesKonge
Når du er på fest og har en glitterhanske og veldig gjerne vil
danse til Beat it og Bad, men de andre på festen bare vil høre
på det forrige albumet fra 1982, da har du fått et thrillebefinnende.

gital undervisning på studenthybelen. Mange har
aldri fått muligheten til å bli kjent med medstudentene. Blakk og ensom. Det er ikke et godt utgangspunkt for ei vellykka studietid. Jeg er oppriktig bekymra for den psykiske helsa til studentene
våre. Jeg vil at de skal ha det bra. Jeg vil at de skal
lykkes med studiene og nå målene sine. I tillegg er
det bra for samfunnet vårt at de ikke gir opp, men
klarer å fullføre i denne tunge tida.
SV har forhandlet inn
302 millioner kroner mer til
studentene i krisehjelp. Det
inkluderer 20 millioner mer
til tiltak for psykisk helse for
studentene, som også kan gå
til studentfrivilligheten. Det
er veldig viktig for å bøte på
ensomhet og konsekvensene
av stengte campuser.
Jeg håper de ekstra 3000
kronene vil gjøre at flere studenter kan senke skuldrene
denne vinteren. Det viktige
nå er at regjeringen setter fart,
så støtten kommer ut så fort
som mulig. Etter to år uten studentliv og røre, er
det det som trengs.

I 2016 skriver Universitas at Universitetet i Oslo
(UiO) har bestemt seg for å innføre kjønnsnøytrale toaletter. Prorektor Ragnhild Hennum sa til
avisa: «For universitetsledelsen er det svært viktig
at Universitetet i Oslo er åpent og inkluderende for
alle.» De ble priset av Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) og inspirerte andre
universiteter.
Men inkluderende toaletter
skulle aldri bli noe av. Alle de
som ikke identifiserer seg som
en av de «to kjønnene», blir
gang på gang tvunget til å velge.
Denne gammeldagse måten å
dele inn samfunnet på er høyst
unødvendig, spesielt på toaletter
med lukkede båser. Toalettene
som skulle bli for alle, mangler.
Da Studentparlamentet tok opp
saken i vår hadde de ikke bare
glemt arbeidet om å sette opp
kjønnsnøytrale toaletter i alle

fakulteter, men svarte at: dette ikke er noe som vil
løses på et blunk, men en sak som krever en bred
prosess. Vi vil fortsette å følge opp dette det kommende halvåret.
Hva er det som er så vanskelig med å sette opp skilt
der det står «toalett»? Sånn toalettene er inndelt nå
må man enten ha på kjole eller ha på bukse. Jeg
er luta lei av et slikt unødvendig skille som gjør at
noen av de mest sårbare i samfunnet blir minnet
på at de ikke passer inn ledelsens snevre syn på
hvem som burde få lov til å gå på do.

Jeg mener
det er flaut og
uprofesjonelt
at ledelsen
ved UiO tror
det er nok å
endre noen
HC-toaletter

Jeg mener det er flaut og uprofesjonelt at ledelsen ved UiO
tror det er nok å endre noen
HC-toaletter. Alt det har gjort
er at ikke-binære blir putta inn
i HC-boksen, som om det er et
handikap å ikke være dame eller
mann!
Alle toaletter ved UiO burde
bli kjønnsnøytrale, fordi det er
et bedre alternativ enn det som
finnes i dag. Nå er det på tide å
følge opp det dere lovet.
debatt@universitas.no
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Høyres åtte år med nedprioritering av studenter
Studiestøtten
Fredrik Sørlie, AUF

I Aran og Huseby sitt innlegg i Universitas 27.01 ser vi
igjen en høyreside som enten har glemt egen regjeringstid, eller som bevisst velger å ikke snakke om den. Høyre
styrte Norge i 8 år uten at studenter fikk det løftet vi fortjener. Det hjelper lite med fine ord i studentaviser når de
ikke klarte å støtte dem med handling.
Under koronapandemien så vi høyresidens sanne ansikt. Da
vi ble isolert inne på trange studentboliger med digital
undervisning, folk mista jobbene sine og mange opplevde ensomhet, skrek vi etter politiske tiltak. Det Høyrestatsråden ga oss var en mangelfull krisepakke med lave
ambisjoner. Rike utleiere og finanstopper fikk kastet mil-

lioner etter seg, mens studenter ble stående igjen med lua
i hånda. Det holder ikke mål.
Arbeiderpartiet har styrt i så vidt over 100 dager, men al-

lerede ser vi en ny og mer rettferdig kurs. De som trenger
politikken mest, er også de som skal prioriteres. Det viktigste i livene våre, skal også være det viktigste i politikken. Nå får studenter 3000 kroner i strømstipend slik at
vi slipper å blakke oss på høye strømpriser. Vi skal sørge
for at studenter med barn skal få 12 måneder studiestøtte
og en mer forutsigbar økonomi. Boligmarkedet skal bli
mer rettferdig og det skal bygges 3000 nye studentboliger

i året. Samtidig er vi godt i gang med å skape et mer anstendig arbeidsliv slik at oss unge får en lønn vi kan leve
av, i våre deltidsjobber og når vi bytter ut skolebenken
med våre første jobber.
Høyres etterpåklokskap hjelper lite på å få hverdagen
vår bedre. Tomme løfter betaler ikke regninger. Arbeiderparti-regjeringen har ikke fått gjort alt som vi ønsker
ennå, men vi ser en tydelig retning der studenter skal
prioriteres foran landets rikeste.
debatt@universitas.no

Høyres etterpåklokskap hjelper
lite på å få hverdagen vår bedre

Ukas sitat:

Å ha pianoet her var nesten det
aller viktigste. Siden det er ganske
trangt om plassen må jeg sitte på
bordet og spille, men det funker
Arkitektstudent Brage Neslein Korsnes guider Studvest rundt i båten han
bor i på havna på Møhlenpris i Bergen.

Klare norskkrav til universitetene
Språk
Trond Vernegg, formann i Riksmålsforbundet

Det er gledelig at Kunnskapsdepartementet i tildelingsbrevene til universiteter og høyskoler stiller klare krav
om å styrke norsk fagspråk. Disse brevene gir føringer for
hvordan sektoren skal opptre.
Institusjonene skal sørge for at ansatte som trenger det,
får norskopplæring, og at norskkompetansen hos de ansatte er god nok til at norsk fagspråk blir ivaretatt. Institusjonene må ha egne språkstrategier som skal være tydelig forankret i overordnede strategier. Alle bachelor- og
masteroppgaver og ph.d.-avhandlinger som er skrevet på
et annet språk, skal ha et sammendrag på norsk.
Sammen med Noregs Mållag, Nynorsk kultursentrum,
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og

Vi håper at
universitetene og
høyskolene vil lytte
lojalt til de etter hvert
klare signalene
Bokhandlerforeningen gikk Riksmålsforbundet i mai i
fjor ut med oppropet «Norsk språk er blitt ein truga art».
Oppropet var innledningen til en holdningskampanje for
norsk i akademia. Det utviklet seg raskt flere store debatter om språk i universitets- og høyskolesektoren. Hurdalsplattformen for Regjeringen Støre gir klare signaler
om å fremme norsk språk, også i akademia.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten
Moe fulgte raskt opp med klare uttalelser om å skjerpe
språkkravene til utdanningsinstitusjonene. «Vi vil at
norsk skal være levende som akademisk språk», sa han
i et intervju med Klassekampen i midten av november. I
andre uttalelser har han understreket utdanningsinstitusjonenes samfunnsansvar.
Både Hurdalsplattformen, statsrådens uttalelser og tildelingsbrevene fra Kunnskapsdepartementet er et godt
første steg på veien til å styrke norsk i akademia. Vi håper
at universitetene og høyskolene vil lytte lojalt til de etter hvert klare signalene. Og så betyr ikke en styrking av
norsk i akademia at man er mot internasjonalisering eller
utenlandske forskere. Debatten viser at det er nødvendig
å påpeke det.
debatt@universitas.no
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980 81 334

Utstilling:

Blytung sorglindring
Hanne Tyrmi har tatt over hele andreetasjen på Kunstnernes hus og bruker
hestekroppen som utgangspunkt for en
blytung, metallisk utforsking av sorg og
utenforskap.
Hester dør stående
Kunstner: Hanne Tyrmi
Hvor: Kunstnernes hus 28.01.22-20.03.22

Idet jeg entrer andreetasjen på Kunstnernes Hus, ser jeg
umiddelbart etter hester med sår eller slagskade. Jeg finner ingenting. I stedet blir jeg stående og betrakte noe som
ser ut som kopper og kar i metallisk gråfarge, og like bak
dem noe som ser ut som knestrømper eller avstøpninger
av menneskebein. I resten av det avlange rommet ser jeg:
en stor kule i en slags slynge (« ... like a wrecking ball»);
noen tjukke, sammenrullede «ark» i den samme metalliske
fargen som hele utstillingen preges av; et stort svart teppe
hengende på et svært høyt stativ; noen metalltråder jeg
bare knapt kan skimte bak alle de andre verkene.
Jeg så for meg kastanje, skimlet lys blondt, botet hvitt og

svart. Og hva med formene? Ingenting her bærer preg av
hest, tenker jeg. Så ser jeg nærmere, og tar et blikk på verksoversikten. Det jeg har kalt «kopper og kar», heter Ti råd
for å slutte å gråte, og «knestrømpene» bærer samme tittel
som utstillingen: Hester dør stående. «Beina» er en representasjon av hestebeina. Knusekula er en fot i en hose. Det
jeg hittil ikke hadde sett (noe stoff drapert over et gjerde av
noe slag), er en manke, og det samme gjelder kanskje stoffet
på stativet.
I neste rom finner jeg bare rør. Altså bokstavelig talt:
enorme rør dekker hele venstre fløy av etasjen (De fleste
veiene finnes ikke på kartet). Man får spørre seg hva de representerer (innvoller? spiserør?). Her er jeg mindre sikker.
I et annet og mindre rom er noe som ser ut som en skuffeseksjon, som viser små hytter man knapt skimter i en liten
glipe i pappen.

FOTO: UNI HOLZ

Denne anmelderen sitter til slutt igjen med en hel mengde

assosiasjoner, men få sterke følelser. Kunsten som vekker
meg til live, er mer eksplosiv og fargerik. Likevel er det å
vekkes til live kanskje ikke målet med denne utstillingen?
De metalliske gråtonene og spredte representasjonene av
kroppsdeler synes heller å skulle vekke et sorgarbeid enn
et gledesrop. Som en som kun ufrivillig har vært vitne til
hesteritt, får jeg nok mindre ut av denne enn en aktiv rytter
ville gjort. Likevel kan jeg kjenne meg igjen i sorgarbeidet,
og kjenner til slutt noe lindring i kroppen.

???

Harald Nordbø
anmeldelser@universitas.no

Singler:

Månedens siste beste
I Heard the Things
You Said
Artist: My Friend Joe
Sjanger: Indie

Firergruppa produserer og

lager egen musikk, og har
nettopp sluppet sin første
singel. De entrer musikkverden med et kraftig basstrommeslag.
Debuten er en indiesang
med en mer utpreget bass,
men den lyse, noe svakere vokalen gir sangen
en roligere karakter. På tre
minutter rekker My Friend
Joe å vise frem et velkjent
uttrykk, kjappe takter, overganger før møte mellom
bass og gitar, og til slutt
vokal. Oppskriften på en
sang, med andre ord.
Det låter som de koser seg

sammen, og man blir

revet med av tromme – og
gitarsamspillet. I bridgen
sparker de fra seg med
en liten gitarsolo hvor de
funky strengene får skinne
litt ekstra, og My Friend
Joe viser lekent hva de er
gode for.
Men teksten forsvinner
tidvis bak tonene. Til tross
for at tempoet er raskt i
takt, viser refrenget «all I
am, I still am for you» at
det kanskje heller handler
om en kjærlighetsfortapelse
enn hjerteklapp.???

Fem frekke låter fra den siste uka i årets første måned! Her er det (ikke) noe for
enhver smak og januars nykommere går ut av vintermåneden med stil.

Wolf

SLAPPSLAVE

Artist: Boua

Artist: Kobe

Sjanger: R&B-pop

Sjanger:Eksperimentell støy

Jeg er en sucker for stem-

Sushi x Kobes ene (og
bedre?) halvdel lokker
stadig med sanger som
strekker seg lenger enn
«tenker feil».
En bråkete saksofon
oppå en snabbare-ennsnabbast mørk beat støter
nærmest lytteren ut av
hodetelefonene. Samtidig
trekkes du inn i et ulmende rom av eksperimentell
elektronika og støyete jazz.
Her kan du godt danse
som Tacobitch gjør, eller
pakke vekk egne tanker på
en rytmisk stakkato type
ting.

mer som høres ut som
autotuna sorry-face-gutter,
og her møter jeg en type i
et overtroisk univers med
akkurat dette uttrykket.
Boua tar med seg hjertet sitt før det er for sent,
og løper fra løgnaktige ulver inn i en skog fyllt med
dype bass-dunk. Lydbildet
minner meg om en (ung)
Stig Brenner i et moderne
RnB-sound. Den noe klagende, mumlende vokalen
bærer låta inn i noe litt
kleint, hvor vrengte «oh
my god»-utsagn under-

bygger cringen. Selv om
låta inneholder ulvehyl og
coverbildet finner sted i
skogen, har det ikke gått
over stokk og stein i denne
produksjonen. Mørk bass
og klapp-rytmikk er derimot fengende, og osloværingen mekker lowkey god
stemning.

Kobe inkluderer ikke den
velkjente dialekten i dette
lydsporet, og man kan
lure på om det kommende
albumet uten Sushi vil ha
flere instrumentallåter.
For en ydmyk beundrer
av bergensernes evne til
å snakke i rim, var det
likevel overraskende
digg å digge til tekstløse
SLAPPSLAVE.
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Bok:

Sårt, men uferdig om spontanabort

Highasakite – Under the same sky

Alternativ pop-bandet er tilbake og mater oss med autotune
og livets tekster. Har jeg kjærlighetssorg? Det visste jeg
ikke:’)

Habituell abort pløyer inn i det
indre hos et menneske som kjemper
mot egen kropp i en kamp om å skape
nytt liv.

Carmen Villain – Subtle Bodies

I Habituell abort dikter Stine Fuglaas Bonsaksen seg
gjennom en rekke avbrutte svangerskap. På veien filosoferer hun rundt temaer som identitet og ensomhet, og gir innblikk i hvordan spontanaborter kan
prege et forhold. Til tider lykkes Bonsaksen i å røre
leseren, men litt for ofte roter hun seg bort i litt for
enkel poesi og sidesprang.

DØSSI – how it ended

Lavmælt pling-plong siger sakte på rolige beats og skvulp.
Og likevel er det alt det intetsigendes motpol.

Divest – Closer

En optimistisk synth – uten at det låter Eurovision. Om The
Strokes er meierismør på rugbrød, er Divest Soft Flora på
loff.
Ja… hvordan ender det… Det lurer vi alle på… Velger
dette fingerspillet femfor tungmetall når det er kroken på
døra for mitt legeme.

Kulturkalender uke 5, 6 & 7
3/2-27/2

Diktene trekker leseren inn i begynnelsen med en sa-

lig blanding av morgenkvalme og fantasier om det
spirende livet i magen til jeg-personen, fantasier som
snart skal bli revet vekk. Men på et punkt glir det
over i det mer klisjépregede og banale, med åpenbare
metaforer som at «mørket» tar over. En konsekvent,
indie-aktig struktur robbet for store bokstaver føles
påtatt, og til tider virker det som det er helt tilfeldig
hvor forfatteren velger å spre teksten utover korte
verselinjer, og hvor hun komprimerer den ned i mer
fullstendige avsnitt.
Likevel er det deler der Bonsaksen virkelig skriver godt. Til dels blir du dratt inn i jeg-personens
følelsesliv gjennom det såre temaet spontanabort er.
Dikteren er likevel aller best når hun flykter tilbake
til gamle minner, eller bruker tid på spørsmål rundt
identitet og ensomhet. Jeg-personen undrer seg over
hvordan abortene gjør henne til en annen enn den
hun var – og den hennes utkårede forelsket seg i. «eg
prøver å vere heil for deg / vere ho eg var før / ho
finst ikkje lenger (...) du saknar ho / men elsker meg»,
skildrer Bonsaksen, før hun drømmer seg tilbake til
en nyforelskelse som får leseren til å selv ville være en
forelsket student under «glastaket» på Dragvoll.
Bonsaksen skriver seg til tider vekk i faktaopplysninger
rundt svangerskap og abort. Disse delene er informative, men ødelegger noe av flyten som preger fortellingen ellers. Her brytes de mer personlige skildringene opp, som ellers i diktene gir leseren tilgang til
jeg-personens følelsesliv. Informasjon som man like
gjerne kunne googlet ved nysgjerrighet, drar leseren

Saga Eline Jonsson Hoff, anmelderredaktør

FEMI-JAM

Felix Falck-Næss soloutstilling
Tidligere vinner av Fotografis
Portfoliopris Falck-Næss tok med
seg kameraet til et lokalt jaktmiljø.
Det ble det bok av – og nå stiller han
ut fotografier fra Blue Eyes Crying
in The Rain på Fotografiens hus.

Habituell abort

11/2

Og det er tidenes første! Jamsession
og åpen scene for femi folk. Kveldens
kapellmester er Tova Karina Flater.
Mer info kommer – vi venter spent.

Hvor: Hausmania Kulturhus
Når: 11. februar 18.00

Forfatter: Stine Fuglaas Bonsaksen

Hvor: Fotografiens hus
Når: 3.-27. februar

Sjanger: Dikt
Forlag: Samlaget

15/2

vekk fra en mer poetisk tankestrøm.
Det såre i diktboken skinner likevel gjennom i
konflikter med egen kropp; i kampen mot det fysiske
som ikke vil spille på lag med ønskene og drømmene.
Karakteren er ikke alene, men føler seg ensom i det
hun opplever: «eg er åleine / i ein kropp som leikar
gud / skapar liv på eit augeblikk / drep sju veker seinare / sviktar meg / igjen og igjen».
Habituell abort skiller seg ikke altfor mye ut i
samtidspoesien annet enn i tema, og gir til tider
dyptpløyende innsikt i en persons håp, drømmer og
sorger. Stine Fuglaas Bonsaksen dikter godt, men
sluttresultatet kunne vært tjent med litt grundigere
redigeringsarbeid for å fjerne overflødige og avsporende deler.

???

Sofie Kristine Flydal
anmeldelser@universitas.no
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Konsert med Tigerstate
Musikkollektivet Tigerstate har
nesten vært flere på scenen enn i
salen under ronatimes. Kanskje snur
bordet? Søt indie blir det uansett.

Hvor: SALT art & music
Når: 11. februar 21.00

De nye heksene
Sover du med krystaller under
puta di? Heksa er tilbake. Trenger
vi henne, eller er det bare en
naiv romantisering fra et mørkt
kapittel i historien? Kjør debatt,
eventuelt panelsamtale.

Hvor: Deichman Bjørvika og direktestrømming
Når: 15.februar 19:30

Ukas anbefaling

Maria Jostad, debattredaktør i Universitas

Jula varer helt til påske
Hvem: De vinterdeprimerte Hva: Julestjerne Hvorfor: Hygge

For Hannah

Må jeg vite alt?

Artist: Mall Girl

Artist: Pikekyss

Sjanger: Mattepop/Indierock

Sjanger: Indiepop

Mall Girl lokker deg
med inn i et alternativt
lydunivers, spekket med
toner og tweaks i ulike
dimensjoner – nærmest
som en slags lydprøve eller forsmak – før sangen
bryter ut i en rolig beat.
Noe utypisk stil fra den
ellers litt mer rocka
gruppa. Bandet tydeliggjør at det er forskjell på
elektronisk komponerte
trommer og et faktisk
trommesett – her er
hele slagverket brukt!
Det låter profesjonelt fra
start til slutt, og gruppa
har markert seg i den
alternative pop-scenen
allerede før de har sluppet debutplata.

Putt No.4 og Razika i en
blender og ut kommer Pikekyss sin nye
låt «Må jeg vite alt».
Her er det gladtoner fra
første takt, og den klare
vokalen glir godt over
indiepopgitaren.
Teksten oppsummerer enhver trassig
20-årings holdning
til livet: «må jeg vite
alt?» og «ikke si hva jeg
trenger!» Jeg får lyst til
å danse gatelangs en
varm sommerkveld i
møte med denne låta.

Heldigvis får jeg aldri
assosiasjoner til kjøpesentre når jeg hører på
Mall Girl, og «For Hannah» er intet unntak. På
knappe to og et halvt
minutt skaper de heller
en deilig atmosfære, selv
om den er noe tekstmessig melankolsk: «in the
pocket of your dress, you
keep your secrets». Her
er det er ingen grunn til å
sitte på gjerdet – nyt denne søtnyanserte singelen
og tre inn i en yrende vår.

I påvente av å få reparert taklampen vår,
har jeg og min samboer fortsatt julestjerna hengende i vinduet for å få en ekstra
lyskilde i dette triste vintermørket. På lørdag hadde jeg noen venner over, og da
unnskyldte jeg julestjernen og forklarte
dette med taklampen. Men vennene
synes bare det var fint – stjerner skinner
jo hele året! Desember er for kort, og ja-

Likevel er det ingen
overraskelser, og det
blir nokså repetitivt når
både tekst og lyd er det
samme hele tre ganger
i løpet av tre minutter.
Sangen utfordrer heller
ikke lytteren, og den
blir tidvis kjedelig. På
tross av dette er den
fremdeles dansevennlig
– slipp deg fri til digge
toner og norske strofer!

Frida Wattne Lindland
anmeldelser@universitas.no

nuar er like, om ikke enda mer, mørk og
trist som desember. Julestjerner burde
få skinne til påske, eller kanskje helt til
17. mai, hvis det gjør kveldene våre litt
mer koselige. Og hvis du kjenner behovet
for å finne frem en nisse eller to, så gjør
det! Kanskje vi kan begynne februargavekalender også?

Johannes Hålien, journalist i Universitas

Vokt hunden

Ukas advarsel

Hvem: Hundeeiere Hva: Holkeføre Hvorfor: La hunden leve

På søndag var jeg i et harmonisk humør.
Jeg var i Stensparken med en kompis og
dalmatineren hans, da en liten pølsehund kom rutsjende ned de isete bakkene, uten bånd. Hunden hadde rømt
fra eieren, og løp i sitt maksimale tempo
mot Thereses gate, som jo er en ganske
trafikkert. Heldigvis klarte hunden så
vidt å styre unna bilene og trikken, og

krysse gaten. Like etter kom eieren ned
de samme isete bakkene, men klarte
ikke løpe fordi skoene hennes ikke hadde pigger. På dette tidspunktet så det ut
til at noen på andre siden av gaten hadde fått tak i hunden, men ukens advarsel
er likevel dobbel: ikke gå med glatte sko i
Stensparken, og vokt hunden.

Ad notam

Universitas oppsummerer uka

Vi spør

av Johnsen Lånehai

Fra rona til klamma
I denne ukens Universitas
kan du lese at mens noen
studiesteder ruger på korona-selvtestene sine som
egg, kaster andre dem etter
studentene og de ansatte.
Engasjementet har mildt
sagt vært stort. Nå melder
Ad Notam at den store etterspørselen etter tester
blant studenter har økt interessen for å passe på helsen til studentene. Nå skal
studiestedene i Oslo starte
et pilotprosjekt hvor de skal
teste alle studenter for klamydia to ganger i uken.
– Studentenes helse er
noe vi tar på alvor, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten
Moe til Ad Notam.
– Et utbrudd blant studentene i Oslo hadde vært
katastrofalt, og kan raskt
spre seg til ansatte, forklarer Borten Moe, før han slår
fast:

– Da risikerer vi at hele
undervisningen
kollapser. Studentene Ad Notam
snakker med på de ulike
campusene er stort sett
enige:
– Spesielt nå når gjenåpningen kommer, er det nok
lurt å med mer testing, sier
Gina Gregorius ved Oslomet.
– Jeg tror det kommer
til å spre seg superrakst
fremover, så jeg er veldig
for testing, sier en student
ved BI som ønsker å forbli
anonym.
Andre er derimot mer
rolige:
– Jeg tror vi er ganske
trygge her. Vi praktiserer
god intim distansering, sier
studenten Jesus Kristian
ved Det teologiske fakultet
på UiO.
Av Monrad Gust

– McDonald’s liker alle folk

Ukas studentvin
Hjelp en bison: Har du amerikanske røtter og skammer

deg over dine forfedres massemord av bison? Da er dette vinen for deg! Produsenten bak ukens vin gir for hver
solgte flaske en slant til grupper som jobber
for å øke bestanden av bison. Men selv
om vinpanelet elsker søte, myke dyr må vi
smake før vi gir vår dom. Vinen dufter
av bær og er full av smak, spesielt
mørke bær og krydder. Den er søt,
Emil Domino, vikarierende
men fyldig, smørete og med god vinanmelder i Universitas
lengde. Den anbefales ikke å drikke alene, men heller nyte til kjøtt (ikke bison pls). Kanskje
også dessert, da den nesten minner om portvin. Vinen er
laget på 80% Zinfandel, en drue rik på sukker og derfor en
som kan gjæres opp til høye prosenter. Som kan forklare
alkoholprosenten og portvin-likheten. I tillegg er vinen lagret på bourbon-fat, noe som gir enda mer krydder og bær
til Zinfandel-druens allerede krydrete og bærete smak. Vi
enes om at ukens vin er kraftig og god, akkurat som hjertet
til en bison!
Vinvurderingen skjer i samråd med redaksjonen i Universitas.

1000 Stories Bourbon Barrel Aged Zinfandel 2018
Pris: 189,90 kroner
Land: USA
Alkohol: 14,5 prosent

I ukens avis kan vi lese om kjemiker Aleksander Sandtorv sine refleksjoner og
forskerfunn om bakrus. Hans viktigste tips for å unngå den er selvsagt å spise
nattmat. Vi Spør-redaksjonen så seg derfor nødt til å ta en telefon til nattmatens ordfører i Oslo.
[ring... ring...]
– McDonald’s Storgata
– Hei! Jeg er trener for fotballaget Arendal Old Boys. Vi skal spille
kamp i Oslo til helgen, og ser etter
et sted å spise kvelds. Jeg tenkte vi
kunne dra til du?
– Ja, dere får lov å spise her, når
kommer dere?
– Det blir ganske tidlig. Men si
meg, er det lurt å spise hamburgere
etter man har drukket alkohol, for å
unngå bakrus dagen etter?
– Det er opp til deg
– Hvor mange vann er det i en
brus hos McDonald’s? Anslagsvis?

– Det aner jeg ikke
– Du skjønner, det har oppstått
en liten diskusjon blant gutta på
laget, og jeg lurer på: hvor sunn er
egentlig McDonald’s sin mat, sammenlignet med tradisjonell norsk
mat, som loff med rødsprit, sveler og
tikka masala?
[...]
– Det er opp til deg. Vi har vegetarburger
– «Quarterpounder» ser jeg det
der noe som heter på menyen, er
den sunn?
– Det er kjøtt. Kjøtt, og noen
grønnsaker

KVISS-CORBIN
2. Xiomara Castro har nylig blitt innsatt som
første kvinnelig president i sitt land. Hvilket?
3. Norge er del av Skandinavia, men hva heter
gruppen med land som utgjøres av Syria,
Libanon, Jordan, Palestina og Israel?
4. Hvor mange språk som er offisielle i minst ett
land finnes på den baltiske språkgrenen?
5. Nevn minst to av de fire største i øygruppen
Balearene.
6. Olsenbanden-filmene er basert på den danske filmserien ved samme navn, men hva
het den svenske varianten?
7. Hvilken film på IMDBs topp ti-liste over filmer er den nyeste?
8. Kun én av de tre store ridderordenene fra

korsfarertiden eksisterer ikke i dag. Hvilken?
9. Hvor var det den norske kongen Sigurd Jorsalfar dro ifølge sitt tilnavn?
10. Hvilket land erklærte Nauru seg uavhengig
fra i 1968?
11. Hva er aurora australis?

SVAR/DOM

til California, brettspillet Monopol blir for
første gang solgt i USA, den første Vuelta a
España blir arrangert, Island blir første land
til å legalisere abort, en folkeavstemming i
Saarland avslører at over 90 prosent av befolkningen vil slutte seg tilbake til Tyskland,
Woody Allen blir født og T. E. Lawrence (av
Arabia) dør.

12. Hvilken sykdom kan man få av blant annet
flått?

17. Nevn ett av de to lagene som møter hverandre i Super Bowl.

13. Hvilke tre bestanddeler utgjør drinken caipirinha?

18. Da var overgangsvinduet i Premier League
stengt på nytt. Hvem ble eneste spiller inn
portene på Anfield i Liverpool?

14. Hvilken skuespiller, kjent fra blant annet
Cocktail fra 1988, har egentlig for og etternavnene Thomas Mapother IV?
15. Hva står akronymet RMS for, som blant
stod foran Titanic?
16. I hvilket årstall inntraff disse hendelsene?
Amelia Earhart blir første til å fly fra Hawaii

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

19. Christian Eriksen har nå gjort comeback etter hjertestansen under EM i fjor sommer.
Hvilken klubb har han signert for?
20. Denne norske målscoreren har spilt fotball i
Rosenborg, Bodø/Glimt, Celtic, København
og Kolstad Fotball, og jobber nå som pilot i
flyselskapet Norwegian. Hva heter han?

5–9. AST1010 – Astronomi: Du er
smart nok til å utnytte systemet
som gratispassasjer, men dessverre stopper det der.
10–14. Juss: Dette var bra, men det
rakk ikke helt til topps ... Syt litt
på Jodel.
15–20. Honours: WOW! Du er sååå
flink!!! Gratulerer! Men så er det
kanskje ikke så rart, siden du
har egen seksjon i biblioteket?
av Gabriel Corbin-Arntzen,
quizmaster i Universitas

1. António Costa.
2. Honduras. 3. Levanten. 4. 2 (Latvisk og litauisk). 5. Mallorca,
Menorca, Ibiza og Formentera.
6. Jönssonligan.
7. The Dark Knight.
8. Tempelridderordenen.
9. Jerusalem. 10. Australia. 11. Sørlys.
12. Lyme
borreliose eller lymes sykdom.
13. Cachaça, lime og sukker.
14. Tom Cruise.
15. Royal Mail Ship. 16. 1935.
17. Los Angeles Rams og Cincinnati Bengals.
18. Luis Diaz.
19. Brentford. 20. Harald Martin Brattbakk.

1. Hvem beholdt statsministerembetet etter
at det portugisiske parlamentsvalget endte
i sosialdemokratisk seier?

– Dere lager bare noen utvalgte
burgere om natten, har jeg blitt
fortalt. Liker ikke McDonald’s fulle
mennesker?
– McDonald’s liker alle folk, selv
om du er full. McDonald’s er for
alle. Ikke bare én type folk. Men du,
jeg er litt opptatt...
– Vil du vurdere din stilling som
nyttig brikke for globalistene i big
food?
– Hva sa du?
– Vi snallast!
– Ja, hadet!

Rebus

av Rebus for tog

O

K

N

HINT: Mooooot normalt!!! Send løsning universitasdesk@gmail.com
FORRIGE LØSNING: «Kraftige stup på børsen» Det klarte Pompel, Bongus, Flyvern, August Ihle og Høggern, Bente, Iselin og Anders og Stella og Silje.
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