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Hvem sitt fellesskap?

V

i i Universitas gjennomførte dette semesteret en undersøkelse i
samarbeid med Norsk studentorganisasjon (NSO), til dels for
å finne ut hvordan pandemien påvirker studenter. Som dere
kunne lese i forrige utgave, kom det av undersøkelsen frem at én av tre
studenter får økonomisk hjelp hjemmefra for å klare seg under pandemien. Like mange har måttet ty til egne oppsparte midler. Flere har
valgt disse løsningene fremfor å ta regjeringens tilbud om ekstralån.
Denne uken kan du lese at 59 prosent av landets studenter, ikke
overraskende, har følt seg mer ensomme under pandemien. Og i samme utgave står det også noe annet: Samtidig som regjeringen bevilger
ti millioner til bekjempelse av ensomhet blant studenter, vil de trekke
tilbake de 600 millionene som gjenstår av midlene som er øremerket
studenter. Vil du høre hvorfor? Siden midlene (les: ekstralånet) ikke
er brukt opp, skal det ifølge forsknings- og høyere utdanningsminister
Henrik Asheim «tilbake til fellesskapet». Hvilket fellesskap han snakker
om, er uklart.
Fellesskap har etter det vi vet og erfarer, stått sterkt i hele det sosialdemokratiske Norges historie. Det norske fellesskapet holdes ved like
gjennom den sosialdemokratiske samfunnskontrakten: Man betaler
skatt av egen inntekt, som igjen skal komme en selv og andre til gode.
Men hva skjer hvis noen daglig bidrar til fellesskapets pengepott, men
blir nektet godene når det først virkelig gjelder? Det er nettopp det som
har skjedd med studentmassen i landet vårt under koronakrisen. Mens
andre får godtgjørelse for tap av inntekt, får studentene tilbud om utvidet lån. Hvis det er noe dette året har lært oss, er det at regjeringen ikke
betrakter studenter som en del av fellesskapet.
Dette semesteret har Universitas – gang på gang – konfrontert
Asheim med spørsmål om hvorfor de har valgt ikke å kompensere for
studenters tap av inntekt. Svaret hans har gjennomgående vært noe i
denne dur: fordi studentene har inntektssikring gjennom studiestøtten.
Kan 8265 kroner i måneden virkelig kalles inntektssikring?
NSO-leder Andreas Trohjell fremmer et viktig poeng i denne ukens
utgave av Universitas:
– Både vi, regjeringen og alle partier på Stortinget mener at studiestøtten ikke er nok til å leve på. Det er det ikke uenighet om, sier
Trohjell.
Studenter, særlig i storbyene, er avhengige av ekstrainntekt, og det
vet regjeringen like godt som vi gjør. Når ekstrainntekten for en stor
andel av studentmassen kommer fra servicebransjen, sier det seg selv at
de i denne situasjonen løper stor risiko for å miste denne. Om de ikke
allerede har mistet den.
Fra alle oss i Universitas-redaksjonen, til alle dere i regjeringen: I
kriseåret har dere sviktet studentene. God jul.

Du er ikke
alene
Årets førsteårsstudenter står i fare for å tilbringe halve studietiden på hybelen. Vi har
alle et ansvar for at de ikke blir sittende alene.
skelig å finne seg til rette i en ny by og på et nytt
studium. «Har jeg valgt feil studium? Er jeg for ung
eller umoden til å være student?» spør 19 år gamle
Caroline Clausen i Aftenposten 6. november. På
én hånd kan hun telle hvor mange ganger hun har
besøkt campus dette semesteret. De er tøffe, de som
står frem.

Kommentar
Endre Ugelstad Aas,
debattredaktør i Universitas

E

n vissen plante, halvspiste brødskiver og en
bunke med aviser. Arbeidsplassen på rommet mitt kunne knapt sett mer stusselig ut
da jeg en sen
novemberkveld setter
meg ned for å skrive den
vanskeligste kommentaren jeg noensinne har
tatt fatt på. Gjennom et
langt studentliv kan jeg
fint mimre tilbake til lignende kvelder: Motivasjonen er laber, sengen
kaller, men oppgaven
må gjøres. Skjønt denne
høsten har hver tanke
og setning, ethvert tiltak
og initiativ, sittet så mye
lenger inne. Og jeg er
ikke alene.
Siden pandemien snudde opp ned på vår hverdag i mars, har studentenes psykiske helse fått stadig
mer oppmerksomhet fra politikere og media. Særlig førsteåringene har måttet bære byrden av sosial
isolasjon og en ny digital hverdag. Uten fadderuke,
kaffepauser og fysiske kollokviegrupper er det van-

Ferske tall fra en undersøkelse gjennomført av Uni-

versitas i samarbeid med NSO og Sentio viser at
hele 59 prosent av landets
studenter har kjent seg ensomme siden koronautbruddet. Dette er på mange
måter som forventet, men
statistikken må behandles med en viss varsomhet.
Psykolog Peder Kjøs skiller
i boken Alene mellom ensomhet og det å være alene.
For ham ligger forskjellen
i om det er en frivillig tilstand. Om du ønsker å være
alene, er det ikke sikkert du
føler deg ensom. På den andre siden kan vi føle oss ensomme også i sosiale situasjoner, hvis vi opplever at samtalen eller felleskapet
ikke gir noe meningsfullt tilbake. Å være mer alene
enn det vi ønsker, er derimot utenfor vår kontroll.
Men vi kan strekke oss langt for å gjøre noe med det.
Hvor mange av de 59 prosentene som opplever å
være ufrivillig alene, tør jeg ikke spekulere på. Men

I et samfunnsøkonomisk perspektiv nyter
regjeringen godt av
sosiale og motiverte
studenter, mer enn
de for øyeblikket ser
ut til å innrømme

Arkivaren

Magisk hybeljul

A

kkurat nå holder du semesterets siste utgave av Universitas i
hendene. Om bare noen seige eksamensuker tar både vi og dere
juleferie. Noen skal hjem til familien, mens andre av pandemiårsaker tvinges til å tilbringe første jul med svigers. Noen er også, som
du kan lese i denne ukens utgave, strandet i Ungarn for anledningen.
Dette året slutter ikke å overraske. Snakkes på nyåret! Følg oss på nett i
mellomtiden.

Kor e alle bloggere hen
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
Vær varsom-plakatens regler
for god presseskikk. Den som
mener seg rammet av urettmessig
omtale, oppfordres til å kontakte
redaksjonen.
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Sophie Elise har blitt selvbruningsdronning, Annijor har blitt klesdesigner, og Voe har fått en bachelor i ernæring. Bloggerne har lagt bloggen på hylla, men er det virkelig en utdødd plattform? I 2008 skrev Universitas om vitenskapelige
ansatte som drev med blogging, og Jill Walker Rettberg, førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske, litterære og
estetiske studier ved Universitetet i Bergen, var en av dem. Hun hadde en blogg om blogging, meta-blogging om du
vil. «Blogging tillater kommunikasjon på tvers. Man kan opprette kontakt med andre forskere og studenter, få nyttige
tilbakemeldinger og holde seg oppdatert på sitt forskningsfelt», sa hun den gang. Rettberg påpekte imidlertid at
«På én side vil vi at studentene våre skal utvikle seg som offentlige deltagere, men på en annen side er de fortsatt i
en læringsperiode og bør derfor skånes for seg selv». Hmm, har du sendt det memoet til Egmont og Gyldendal?
Universitas 24. september 2008
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ILLUSTRASJON: ØIVIND HOVLAND

blant Caroline og de andre førsteårsstudentene er jeg overbevist om at flertallet savner en venn, kjæreste eller kollokviegruppe å tilbringe studiehverdagen sammen med. For å
fungere på skolebenken, i hjemmet og ikke minst ha det godt
med oss selv er vi avhengige av trygge sosiale felleskap. Dette
tar tid å bygge opp, men er også gjørlig innenfor det mulighetsrommet en pandemi kan tillate.
Denne uken la en ekspertgruppe ledet av Kunnskapsdeparte-

mentet, med medlemmer fra Universitets- og høgskolerådet,
Fagskolerådet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet,
frem en rapport om hva man kan gjøre for å bedre situasjonen for landets studenter. Her ble det anbefalt å opprette
en egen nettside med oversikt over sosiale tilbud på studiestedene, legge til rette for mer undervisning

og sosial aktivitet på campus samt øke samskipnadenes psykiske helsetilbud. Dette er nyttige tiltak, men med skarve ti
millioner til rådighet, som er summen satt av til arbeidet, kan
jeg vanskelig skjønne hvordan de skal skape de nødvendige
sosiale arenaene studentene trenger. Til sammenligning bevilget samme regjering nylig 400 millioner kroner til å bekjempe ensomhet blant landets eldre.
I et samfunnsøkonomisk perspektiv nyter regjeringen
godt av sosiale og motiverte studenter, mer enn de for øyeblikket ser ut til å innrømme. Går enda et år før vi er tilbake i
en normalsituasjon, har mange som startet høsten 2020, allerede lagt bak seg halvparten av sitt studieløp. Innen den tid er
det ikke gitt at førsteåringene har truffet sine studievenner –
eller i beste fall en klemmevenn. Derfor står samskipnadene,
universitetene, studentforeningene og ikke minst vi erfarne

studenter overfor en massiv dugnad for å hindre at våre nye
medstudenter ser tilbake på en ensom studietid, med alle de
helsemessige utfordringene dette bringer med seg.
For min del tok det et drøyt år før jeg fant min gjeng på universitetet. Overgangen fra å sitte ufrivillig alene i kantina til
felles kaffepauser og fredagspils var ikke enkel. Som så mye
annet i livet handler sosialisering om å prøve og feile. Men
i en tid da hverdagen for de fleste av oss kretser innenfor
husets fire vegger, må vi legge til rette for at nye ansikter kan
møtes så langt det lar seg gjøre. Å engasjere seg i studentforeninger og fagutvalg ble min vei ut av en ensom studiestart.
Det funker kanskje ikke for alle, men det er et sted å begynne.
I alle fall er dere hjertelig velkomne. Å bli en del av et nytt
miljø er den viktigste erfaringen vi gjør i løpet av studietiden
debatt@universitas.no
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Vår tid er passé
I denne utgaven av Universitas kan du lese litt om hvordan de
forskjellige institusjonene for høyere utdanning har planlagt for
det kommende vårsemesteret, og ja, det blir nok en del zoomings i
2021 også. Men denne trangen til å vite, selv om skuffelsen kan bli
stor, er nok en iboende kvalitet hos oss mennesker. Her i Universitas har det i hvert fall vært viktig siden minst 2009. Da kunne man
røpe at det ville være både storstipend i januar og eksamen i mai,
og at Barack Obama ville bli sverget inn som USAs 44. president.
Sukk, jeg gleder meg til forutsigbarheten senker seg igjen.

KORREKTURSJEF:
KORREKTURSJEF:
AkselRogstad
Rogstad
Aksel

Universitas støttes av Velferdstinget,
som står uten redaksjonelt ansvar.

Universitas 14. januar 2009

Tetris: Og hva kommer nå? Åstedet.
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3 av 5 studenter føler seg mer
ensomme under pandemien
Studere, spise, sove. Det er
studenthverdagen, og i år foregår alt mellom hybelens fire
vegger. Norske studenter har
aldri følt seg mer ensomme.
Ensomhet
tekst Guro Aasaaren og Endre Ugelstad Aas
foto Hanne Jones Solfjeld

– Jeg har helt klart følt meg mer ensom
denne høsten, sier Ragna Hole (21) som
studerer kultur og kommunikasjon ved
Universitetet i Oslo (UiO).
Universiteter og høyskoler over hele
landet har hatt delvis eller heldigital undervisning siden koronapandemien la seg
som en tjukk tåke over oss i mars. Den
isolerte studiehverdagen har ført til at
mange opplever en mer ensom studenttilværelse enn de hadde sett for seg.
Det har Hole og venninnen Sigrid Naas
(21), som studerer klinisk ernæring ved
UiO, følt på.
– Selv om jeg bare har hatt fysisk oppmøte denne høsten, har jeg fortsatt følt
at jeg ikke har blitt godt nok kjent med
folk til at jeg kan snakke med dem på universitetet. Du får ikke muligheten til å bli
godt kjent med folk nå, sier Naas.

Jeg synes
det er direkte
vondt å lese
Andreas Trohjell, Leder i Norsk
studentorganisasjon

Vanskelig: Ragna Hole (21) er en av mange studenter som har kjent på ensomhet i en studiehverdag preget av koronapandemien.

De mener at ensomhet ikke er et spesielt tabubelagt tema, men at det likevel
ikke snakkes veldig åpent om. Studentene
tror at det derfor kan være vanskelig å
innrømme at man selv føler seg ensom.
– Jeg har nok følt mye på ensomhet
før korona også. Det kan være tabubelagt
at man føler seg ensom selv om man har
venner, og selv om man møtes, sier Naas.

3 av 5 norske studenter har følt seg mer
ensomme etter koronautbruddet i mars.
Det kommer frem i en undersøkelse utført av Sentio på vegne av Universitas
og Norsk studentorganisasjon (NSO). Et
utvalg på over 1000 norske studenter har
svart på spørsmål om ensomhetsfølelse
etter mars. 15 prosent sier de har vært ensomme mye, og hele 44 prosent har følt
seg litt oftere ensom.
Studentene var også en ensom gruppe
i utgangspunktet. Ifølge SHoT-undersøkelsen fra 2018 svarte 1 av 3 studenter ja
på ett av tre spørsmål knyttet til ensomhet.
Studiehverdag snudd på hodet
UiO-studentene Hole og Naas kjenner
seg igjen i de nye tallene. Hole forteller
at hun også synes det er vanskeligere å bli
kjent med folk nå.
– Det er ikke så lett å komme inn på
nye folk når det ikke er fysisk mulig. Spesielt når du er i en ny by med helt nye
folk, og et helt nytt universitet, sier hun.

Tabu:– Jeg har følt mye på ensomhet før korona
også, sier Sigrid Naas (21). Hun mener man ikke
snakker så åpent om ensomhet.

Også førsteårsstudenter i internasjonale studier ved UiO Synne Holst Hansen
(20) og Sunniva Jægtvik (19) har merket
at denne høsten har vært vanskeligere.
– Jeg kommer ikke fra Oslo, så jeg har
veldig lite folk jeg kjenner her naturlig.
Det påvirker meg veldig. Den naturlige
sosialiseringen man får på forelesning har
uteblitt, sier Jægtvik.
Jægtvik mener at kollektivet hun bor i
har vært et viktig sosialt lim denne høsten.
– Spesielt med nedstigningen og få
muligheter til å være på skolen. Jeg er veldig glad for at jeg ikke bor alene.
Bekymret for studentene
Anne Karin Mullally, psykolog og seksjonsleder psykisk helse i SiO, sier til
Universitas at det er bekymringsfullt at så
mange studenter rapporterer om økt ensomhet nå. Hun tror det henger sammen
med at vi fortsatt befinner oss i en krise.
– Å sitte alene på hybel hele dagen kan
gjøre det vanskelig å holde på struktur,
rutiner og selvdisiplin, og gjør også at vi i
mindre grad føler oss som del av et miljø.
Noe som gir en opplevelse av isolasjon,
sier Mullay.
Alle reagerer ulikt på krisen, vi må akseptere at vi ikke har blitt vant til situasjonen. Vi skal ikke vende oss til den, mener
Mullay.
– Koronapandemi er ikke det nye normale. Vi er midt i en krise. Den vil slutte å
være en krise, vi vet bare ikke akkurat når.

Det er ok å forvente litt mindre av oss selv
i denne tiden.
Leder i Norsk studentorganisasjon
(NSO) Andreas Trohjell, er også bekymret over tallene i undersøkelsen.
– Jeg synes det er direkte vondt å lese.
Det totale tallet knyttet til ensomhet er alt
for stort. Samtidig bekrefter tallene det vi
har trodd og forventet. Korona har gjort
ting mye verre enn hva det allerede var,
sier Trohjell og legger til:
– Mange har gått fra å ha mye å holde
på med, til å bli satt i en bitteliten hybel,

Jeg kommer ikke
fra Oslo, så jeg
har veldig lite
folk jeg kjenner
her naturlig, det
påvirker meg
veldig
Sunniva Jægtvik, student

med Zoom-undervisning og lite sosial
kontakt. Når alle arenaene er borte står vi
igjen med sånne tall som dette her. Det
synes jeg er trist.
NSO er er redd for at økt ensomhet fører til frafall, og at studenter ikke fullfører
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3 PÅ BLINDERN

Tre studenter
om ensomhet
Oslogutt: Adrian Rodrigues (19) gikk rett fra
videregående i Oslo til Universitet i Oslo, og har
hatt et nettverk å lene seg på denne høsten.

studiet.
– Det har mye å si for enkeltstudenten å
komme ut av studiet uten å være ferdig, og
det har mye å si for samfunnet som helhet
som har investert mye i at disse studentene

Det er jo litt
vanskelig å
stå frem å si
«folkens, jeg
er ensom»

Adrian Rodrigues, student

skal fullføre, sier Trohjell.
Kan være vanskelig å snakke om
Også Farzan Qureshi (21) og Adrian Rodrigues (19) som tar årsenhet i fransk ved UiO,
har merket at høsten har vært annerledes.
De er begge fra Oslo, men Rodrigues kommer rett fra videregående. Begge et sosialt
nettverk fra før og føler seg heldige, samtidig er de enige i at de har tenkt mer på
ensomhet nå enn tidligere.
– Jeg tror kanskje det er en ting alle har
litt i bakhodet, at alle kjenner litt på det, sier
Rodrigues.
– Synes dere det er vanskelig å snakke om
ensomhet?
– Jeg har lyst til å si at de fleste jeg kjenner kan snakke om det, hvis det er noe de

Støtte: Farzan Quershi (21) ønsker å være
åpen for samtaler om ensomhet.

føler for, sier Qureshi.
– Men det er jo litt vanskelig å stå frem
å si «folkens, jeg er ensom». Hva skal man
svare da? supplerer Rodrigues.
– Jeg er likevel sikker på at jeg har folk
som jeg kunne sagt det til. Og jeg tror også
de kunne ha sagt det til meg, avslutter medstudent Qureshi.
Asheim: Kan ikke tilbringe
studieåret på hybelen
Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim sier i en pressemelding
mandag at han er bekymret for at smitteverntiltakene over lang tid gjør at studenter
føler seg ensomme og sliter med motivasjonen. Regjeringen satt derfor ned en ekspertgruppe for å komme med anbefalinger på
hva regjeringen kan gjøre. Denne uken kom
rapporten.
– Trolig må vi leve med strenge smitteverntiltak en god stund til, men vi kan ikke
legge opp til at studentene skal tilbringe
hele studieåret alene på hybelen. I tillegg til
å følge opp med konkrete tiltak skal vi også
se
på hvordan vi best kan bruke de 10 millionene vi nylig fikk for å følge opp
studentene, sier Asheim i en pressemelding.
Leder i NSO Andreas Trohjell avslutter
med å si at det er viktig å finne ut av hvorfor
tallene er som de er. For å gjøre noe med
problemet, blir det derfor viktig fremover å
kartlegge grunnene til at studentene er ensomme og har psykiske helseplager.
universitas@universitas.no

tekst Endre Ugelstad Aas
foto Hanne Jones Solfjeld

Daniel Bjørn Norum (21) Studerer samfunnsøkonomi ved UiO
Har du følt deg ensom i det siste // dette
semesteret // denne høsten?
– Ja. Jeg tror ikke jeg kjenner noen
studenter som ikke har gjort det.
Tror du dette kan gjøre det vanskeligere å prestere i studiene?
– Ja, en stor del av motivasjonen
for meg er å kunne drøfte pensum
med andre medstudenter, men når
jeg bare sitter og leser ting for meg
selv på kjøkkenet spør jeg meg selv om
hva som egentlig er vitsen med det jeg
lærer.

Marina Puertas (21) Studerer
årsenhet i realfag ved UiO
Har du følt deg ensom i det siste // dette
semesteret // denne høsten?
– Ja, jeg har følt på ensomhet selv
om jeg bor hjemme med familien.
Men jeg opplever at det sosiale livet
utenfor hjemmet blir litt ødelagt. Det
er veldig lite å gjøre, og da velger jeg
heller å fokusere på studiet for å kompensere for mangelen på et sosialt liv.
Synes du har vært vanskeligere å prestere på studiet i høst som følge av dette?
– Ja, det blir det. Jeg føler nok det eneste jeg gjør er å drive med skole, og jeg savner å
kunne gå ut å gjøre morsomme ting. Etter hvert så mister man litt
motivasjonen.

Tarjei Brekke (22) Masterstudent i kinesisk
ved UiO
Har du følt deg ensom i det siste // dette
semesteret // denne høsten?
– Jeg har ikke kjent så mye på ensomheten, men jeg tror også at jeg
har hatt muligheten til å unngå det.
Jeg har hatt mye kontakt med familie og venner.
Så kontakten med familien har
vært viktig for deg?
– Veldig viktig, særlig på våren. Da
var det helt kritisk. Muligheten til å bo
hjemme og kunne følge med på Zoom derfra er noe jeg setter pris på. Jeg tror jeg hadde
klikka hvis jeg hadde bodd i en leilighet for meg selv.
universitas@universitas.no

Sosialt lim: Sunniva Jægtvik (19) kommer ikke fra Oslo, og med tanke på hvordan
høsten har vært er hun veldig glad for at hun bor i et sosialt kollektiv.
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UTENLANDSSTUDENTER MÅ VÆRE 20 DØGN I KARANTENE:

Får ikke reist hjem til jul
Norske Elise (23) skal ha skoleeksamen i Ungarn
23. desember. Hun er blant utenlandsstudentene
som ikke får feiret jul hjemme med familien i år.

Koronajul
tekst Sara Sofie H. Tallaksen
foto Frida Roland

– Korona er kjipt for alle, men
jeg føler at det her var toppen av
kransekaka, sier Elise Humerfelt
(23).
Humerfelt studerer medisin
på andre året ved University of
Pécs Medical School i Ungarn.
Nesten hele studieløpet hennes
har blitt preget av koronasituasjonen. Denne høsten har det
likevel toppet seg: Studentene på
andre året skal ha skoleeksamen
23. desember. Humerfelt har
derfor tatt avgjørelsen om å bli
i Ungarn og droppe julefeiring
med familien i Oslo.
– Selv har jeg familiemedlemmer i risikogruppen. Jeg tør
rett og slett ikke ta sjansen på
å smitte noen ettersom jeg ikke
får gjennomført en ti dagers
karantene før julaften, forklarer
Humerfelt til Universitas.
Tøft år
Med få sosiale møtepunkter og
arrangementer har det ikke vært
enkelt å gjøre seg kjent i et nytt
land. Koronasituasjonen denne
høsten har gjort studentene enda
mer isolerte. I skrivende stund
har Ungarn over 180.000 smittetilfeller, og daglig påvises mellom 4000 og 6000 nye tilfeller.
Dette har ført til strenge smitteverntiltak.
– Nå er det forbudt å gå ute
etter klokken åtte på kvelden, og
i gatene er det militærpoliti med
maskingevær etter dette tidspunktet. Det er helt sinnssykt
her, forteller Humerfelt.
Mye usikkerhet har gjort det
vanskelig for studentene å planlegge årets julefeiring.

Det at det snart
er jul, gjør livet
enda kjipere
akkurat nå
Elise Humerfelt, medisinstudent i Ungarn

– Vi har ikke lagt noen planer
for julaften her ennå. Reglene er
strenge for private arrangementer, og vi vet ikke om portforbudet etter klokken åtte fortsatt vil
gjelde i julen, sier medisinstudenten.

– I tillegg er det noen som
sikter seg inn på å kunne dra
hjem, men det kommer litt an på
om de består eksamenene før jul.
Eksamensperioden strekker
seg til over juleferien, og studentene rekker ikke å fullføre
karantene i Ungarn når de reiser
tilbake før skoleeksamen. Om de
velger å reise hjem, risikerer de
derfor å stryke på noen eksamener.

Nå er det
forbudt å
gå ute etter
klokken åtte
på kvelden
Elise Humerfelt, medisinstudent i Ungarn

– Får litt klaustrofobi
De strenge restriksjonene har
ført til et ensomt år for Ungarnstudentene. Humerfelt bor alene, men har medstudenter som
bor i nærheten. Før pleide de å
møtes på kveldene for å lese etter
undervisningen, men det er ikke
så enkelt når man nå må være
hjemme til åtte.
– Man blir veldig isolert og får
litt klaustrofobi av det. Jeg tror
mange har det tøffere enn de gir
uttrykk for. Det å være i et nytt
og fremmed land er utfordrende
nok som det er, så koronasituasjonen hjelper ikke, sier hun.
Selv har Humerfelt mange
nære venner i kullet over henne.
Disse studentene har hjemmeeksamen og kan derfor dra hjem til
Norge.
– Det er litt sårt å vite at de
kan reise hjem, når man ikke har
den muligheten selv. Man trenger jul, for den mentale helsen,
sier hun.
Det at nordmenn starter
juleforberedelsene litt tidlig i
år, forstår Humerfelt godt, og
hun mener at vi alle trenger
noe å se frem til i denne mørke
tiden. Samtidig blir ikke årets
julefeiring noe lyspunkt for
den unge studenten.
– Det at det snart er jul, gjør
livet enda kjipere akkurat nå,
sier Humerfelt.
Ansa: Forventer pågang
Morgan Alangeh, president i
Association of Norwegian Students Abroad (Ansa), forteller at
de ikke har eksakt oversikt over

Påkjenning: Eksamensperioden er en tøff tid for studenter. Denne julen er ekstra slitsom for medisinstudent Elise Humerfelt,
som må bli værende i Ungarn.

hvor mange studenter som planlegger å feire julen utenlands i år.
Men de vet det er snakk om en
del studenter.
De siste ukene har Ansa mottatt henvendelser fra både studenter, foreldre og besteforeldre

som er bekymret for årets julefeiring. Med innspill fra Folkehelseinstituttet og Kunnskapsdepartementet har de derfor
laget egne reiseråd til studentene.
– Rådene inneholder en del

spørsmål studentene bør stille
seg selv når de skal ta denne
vurderingen. Det handler om
studieprogresjonen, men ikke
minst om helse. Vi oppfordrer
også alle studentene til å ha en
plan B for julefeiringen som
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Tenke, tenke, tenke
«Hva tenker du om prostatakreft?» Det spør studentavisen
i Agder ti mannlige studenter
på UiAs campus om. Og svarene er gode. De innsiktsfulle studentene kaster fra seg setninger
som: «Få det vekk» og «Det er
en sykt kjip ting». Atter en gang
bevises det komplekse i mannen. «Har ikke tenkt så mye på
det. Har mye å gjøre med skole
og livet generelt», sier en annen
UiA-student, forståelig nok. En

filosofistudent med romanen
1984 i hånden svarer «Har ikke
et særlig forhold til det, men
er lite fan av kreft. Jeg støtter,
og støtter de som arbeider mot
prostatakreft». Cogito, ergo sum,
eller hva? En psykologistudent
med et glis om munnen sier
«Det er bare å lube seg opp og få
det sjekket». Jepp!
universitas@universitas.no

Hvis ikke Moët nå, når?

Ressurser: – Vi prøver vårt beste på å skape et felleskap og sørge for at studentene føler de har noen å gå til. Vi har også en
gratis psykologtjeneste for alle medlemmer og har forberedt de ansatte på at pågangen kommer til å øke fremover, forteller
Morgan Alangeh, president i Ansa.

innebærer en feiring i utlandet,
sier Alangeh.
Alangeh har sympati og forståelse for at dette er en tøff
tid for mange av utenlandsstudentene, og sier at de prøver å
bistå med både digitale og fysiske smittevernvennlige arrangementer for dem frem mot jul.
– Vi prøver vårt beste på å
skape et felleskap og sørge for
at studentene føler de har noen
å gå til. Vi har også en gratis
psykologtjeneste for alle medlemmer og har forberedt de ansatte på at pågangen kommer til
å øke fremover, sier han.
Imponert over studentene
Alangeh opplever at det er mye
pågangsmot blant studentene,
og han er imponert over hvor
bra de takler situasjonen. Han
synes også at Humerfelt har tatt
en veldig ansvarlig avgjørelse
når det gjelder julen.
– Selv om studenter kan
gjennomføre
karantenetiden

hjemme, så er de fortsatt i ka- planlegger å feire to til tre stykrantene. Dette betyr at man ker sammen med god avstand,
ikke kan ha
mens
andre
besøk av perhar tenkt til å
soner utenfor
kjøre en digihusholdnintal jul med fagen, og at
milie og venman må vurner, forteller
dere om det
Alangeh.
er riktig å ta
Medisinstudent Hurisikoen ved
merfelt
selv
å reise hjem,
legger
ikke
sier Alangeh
skjul på at siog legger til:
tuasjonen be– Når man
gynner å tære
som
Elise
på motivasjohar familieme d l e m me r
nen.
i risikogrup– Det er et
pen, er det
utrolig spennende studiforsvarlig å
Morgan Alangeh, president i Ansa
um, men vi får
bli værende
i studielandet. Men jeg forstår se om jeg kommer meg gjennom. Den siste tiden har vært
godt at det er et tøft valg å ta.
Han sier også at flere studen- tøff, avslutter hun.
universitas@universitas.no
ter har planlagt alternative julefeiringer allerede.
– Vi vet om studenter som

Vi oppfordrer
alle studentene
til å ha en
plan B for
julefeiringen
som innebærer
en feiring i
utlandet

I årets siste utgave av studentavisen i Trondheim,
Under Dusken, er spåkonene i Trondheim back
at it again med motetips
du ikke ante du trengte.
Leppestiften er hot igjen
(?), kan studentavisen
avsløre! Røde lepper,
som vi alle vet, har jo
vært av moten en god
stund nå.
Etter siste sosiale nedstengning
i Oslo har flere
studenter og studentpolitikere
igjen etterlyst mer
pengestøtte til studenter. «Bla, bla,
bla. Hva er det de
gnåler om neddi
Oslo nå, studenter

bader jo i cash her oppe»,
tenkte kanskje studentavisen da de skulle tipse om
ting man må ha denne julen.
For ikke bare er prikkete
strømpebukser kult etter at
Chanel lagde det denne høsten, de skriver også at prosecco er «not», og at man
heller burde spandere på
seg champagne til nyttårsaften. Du er jo bare
student én gang, hvis
du ikke kan blåse av
noen tusenlapper på
Moët nå, når ellers?
Dessuten, man får
faktisk en Moët på 20
centiliter til 149,90
på Vinmonopolet.
Dét må da være lov!
universitas@universitas.no

Vil du ha litt ytringsfrihet i den kaffen?
Doktorgradsstipendiaten ved
Universitetet i Cambridge Tellef Raabe kritiserte nylig de som
mener ytringsfriheten i akademia er truet. «Hysteriet om at
ytringsfridomen er trua er eit
større problem enn at ytringsfridomen er trua», sa han til
Khrono og pekte spesifikt på
UiO-professor Kristian Gundersen som en del av problemet.
I god debattånd inviterte Raabe
UiO-professoren på kaffe: «Kva
med kaffi, er du klar for å ta
imot invitasjonen frå ‘ytringsfridomsrelativisten’?» Da svarer
like joviale Gundersen «Ja, det

er heilt i mi ånd! Gjerne med ein
skvett mjølk i.» Og hva gjør ikke
den enda mer joviale og hyggelig avisen Khrono? Jo, de inviterer dem hjem til sin Zoom-stue.
Onsdag sendte Khrono kaffen
og samtalen som ble delt mellom Raabe og Gundersen, direkte på sine nettsider. Hvorfor,
spør du? Av samme grunn som
at Khrono er en «studentavis»
med en redaktør som var redaktør i den faktiske studentavisen
Under Dusken på 80-tallet:
Hvorfor ikke?
universitas@universitas.no
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Regjeringen vil trekke tilbake 600 millioner
øremerket studenter: – Provoserende

Ber om ny støtteordning: – Det vi ber om, er at de 610 millionene som er vedtatt til å bruke for studenter som har mistet inntekt, fortsatt må bli brukt til samme formål, sier NSO-leder Andreas Trohjell.

Kunnskapsdepartementet uttalte torsdag forrige
uke at de følger situasjonen med studentene tett.
Dagen etter trakk de tilbake flere hundre millioner
kroner bevilget til studentene.
Studentøkonomi
tekst Ellen Oftedal Schwencke
foto Hanna Jones Solfjeld

– Når de står og sier at de følger
situasjonen tett og så trekker tilbake alle de midlene som skulle gå
til nettopp den situasjonen, så vil
jeg si at det er provoserende for de
studentene det gjelder. Da følger
de ikke den situasjonen så tett, da.
Det sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO) Andreas Trohjell. Torsdag 19. november gjestet
han NRKs Dagsnytt 18. Der snakket han om økonomiske tiltak for
studenter som har opplevd inntektsbortfall på grunn av koronakrisen.
Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Aase Marthe Horrigmo (H) sa at de ikke kom til å tilby
noe «kriselån» i denne omgang.
Likevel nevnte hun hele fire ganger at de «følger situasjonen tett».
Dagen etter la Kunnskapsde-

partementet frem forslag til endringer i statsbudsjettet for 2020 i
statsråd. I proposisjonen står det
at én milliard kroner ble bevilget
til omgjøring til stipend for studentene som tok ekstralånet våren
2020. Fordi bare 50.000 studenter
søkte om det, ble rundt 390 millioner kroner brukt til dette. Nå
ønsker Kunnskapsdepartementet
å redusere bevilgningen med de
resterende 610 millionene. Dette
reagerer Trohjell på.
Ber om ny støtteordning
– Vi ber ikke om noe «kriselån»
denne gangen. Vi mener at ved
å gi studentene, som den eneste
gruppen i samfunnet, lån når alle
andre får andre støtteordninger, er
umusikalsk overfor studentene.
– Det vi ber om, er at de 610
millionene som er vedtatt til å
bruke for studenter som har mistet inntekt, fortsatt må bli brukt til
samme formål, sier Trohjell.
På spørsmålet om hva denne

støtteordningen skal innebære, på Stortinget mener at studiestøtsvarer Trohjell at de ønsker en ten ikke er nok til å leve på. Det
dagpengeordning tilpasset stu- er det ikke uenighet om. Når det
denttilværelsen. Utgangspunktet er bakteppet så kan man ikke si
skal være en inntektssikring, men at studiestøtten er en inntektssikhvordan den ordningen vil utfor- ring, sier Trohjell.
mes i praksis,
Flere
studenter sliter nå
ønsker han å
med å holde
overlate til departementet.
hodet
over
– Hvis man
vann. Trohjell
tenker på hvor
er redd konsekvensen er at
heldige norske
studenter må
studenter
er,
slutte på stubåde med tanke
diet fordi de
på gratis utdanning og støtte
ikke har noe
fra Lånekassen,
inntekt. Bare
Andreas Trohjell, leder i NSO
kan man da si
slik kan de få
at studenter er
dagpenger. Det
blitt litt bortskjemte?
vil i sum koste samfunnet mye.
– Jeg aksepterer ikke det premisset. Studenter som er i arbeid, Ingen krisepakke ennå
er skattebetalere på lik linje med Forsknings- og høyere utdanalle andre arbeidstakere. Når de ningsminister Henrik Asheim
da mister jobben, bør det være en skriver i en e-post til Universitas
ordning fra velferdsstaten slik at at forslagene de la frem i statsråd,
de også får noe igjen for det de bi- er et saldert budsjett. Det betyr at
drar med til samfunnet, sier Tro- det er en ren budsjetteknisk øvelse
hjell og legger til:
for å få det til å stemme overens
– Så vil statsråden [Henrik As- med virkeligheten.
heim, red.anm.] si at «studentene
– Ordningen vi innførte i vår
har studiestøtte og det er inntekts- hvor Stortinget ga én milliard
sikringen», og der vil jeg bare si at til stipend, var tidsavgrenset og
både vi, regjeringen og alle partier gjaldt studenter som hadde mistet

Studenter som
er i arbeid, er
skattebetalere
på lik linje
med alle andre
arbeidstakere

eller blitt permittert fra jobben i
vår. 390 millioner ble brukt, og da
er det helt vanlig praksis at restbeløpet går tilbake til fellesskapet.
Slik er det også med det som står
igjen av krisepakker på andre områder, men i sum har staten brukt
over 400 milliarder oljekroner under krisen, skriver Asheim.
– Er en ny støtteordning noe
dere vil vurdere? Hvis ikke, hvor
mye mer alvorlig må koronasituasjonen bli før dere tilby en støtteordning?
– Vi har ikke tatt stilling til
om det kommer nye krisepakker, så det må vi komme tilbake
til dersom situasjonen med mye
nedstenging vedvarer, særlig i de
største byene, skriver statsråden.
Mandag 23. november sendte
NSO et offisielt brev til Kunnskapsdepartementet
signert
sammen med Fagskolestudentene,
Universitets- og høgskolerådet og
Fagskolerådet. Der ber de spesifikt
om en støtteordning til studentene med inntektsbortfall.
– Hvis statsråden sier at midlene som nå blir trukket tilbake,
var midler som var øremerket i
vår, forventer vi at det kommer
nye midler til den ordningen som
vi trenger nå, avslutter Trohjell.
universitas@universitas.no
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Nyutdannede havner
mellom to stoler
Permitterte nyutdannede får dagpenger stort sett
basert på inntekter fra studietiden. LO reagerer på
situasjonen: – Igjen er det studentene og de nyutdannede som er taperne.
Dagpenger
tekst Jørgen Brevik
foto Iver Daaland Åse

Etter flere år med deltidsjobb som
servitør kombinert med biovitenskapstudier ble Christina Seljebotn
(31) permittert da Norge stengte
ned i mars. Som student hadde hun
ikke krav på dagpenger, og sparekontoen ble tømt for å komme
seg gjennom våren. Da sommeren
kom med mykere restriksjoner,
var Seljebotn tilbake som servitør. Men etter fire måneder er hun
igjen permittert.
Nå er sparekontoen tom. Hun
får ikke studiestøtte, men dagpenger har hun nå krav på. Støtten
man får gjennom dagpenger, beregnes ut fra lønnen man har mottatt de siste tolv månedene. Som
nylig ferdigutdannet har Seljebotn
de siste tolv månedene jobbet deltid og i en periode vært permittert.
– Det er rart at dagpengene regnes ut ifra de siste tolv månedene
mens lønnskompensasjonen regnes fra de siste tre. Det gjør at jeg
får under halvparten av det jeg ville
fått om det var basert på de siste tre
månedene, sier hun oppgitt.
Seljebotn forteller at hun tjente

greit i deltidsjobben under studietiden. Legger man imidlertid
sammen inntektene fra deltidsstillingen det siste året med månedene utenfor arbeid i vår, blir grunnlaget for lønn i minste laget. For
mens inntekten fra jobb regnes
med, gjør ikke studiestøtten det.
– Jeg er heldig som har hatt
jobb og en grunnlønn man kan
basere dagpenger på. Ikke alle er
like heldige her, men at den baserer seg på en periode der jeg jobbet deltid eller ikke jobbet, virker
litt absurd, fortsetter hun.
NSO: Må se på en løsning
– Dette viser et problem man ikke
har sett noe særlig til før. Det er
nok mange som står i samme situasjonen som Seljebotn. Arbeidsmarkedet er krevende i dag. Det
kan være vanskelig å få ny jobb eller beholde den gamle, sier leder i
Norsk studentorganisasjon (NSO)
Andreas Trohjell.
At nyansatte og nyutdannede
permitteres så tidlig som resultat
av den svake økonomien, viser at
det er en jobb å gjøre for å bedre
permitteringsforholdene. Ansvaret mener Trohjell i stor grad ligger hos partene i arbeidslivet.
– Kunnskapsdepartementet

AKTIVITETER

OPPLEV OSLOS HEFTIGSTE ESCAPE
ROOM !

Det er mange
som er i denne
gruppen, og
regjeringen
gjør altfor lite
for dem

Tilbudet gjelder på dagtid søndagfredag for grupper på 4+ spillere ved
bestilling på: oslo.escapehunt.com

Øvre Slottsgate 18, 0157 Oslo
Tlf.: +47 923 10 970
Bruk rabattkoden "Student30» og få
30% studentrabatt.

universitas@universitas.no

Studerer du samfunnsøkonomi?
Bli medlem av Samfunnsøkonomene –
fagforeningen eksklusivt for
samfunnsøkonomer.
Vi tilbyr blant annet kræsjkurs, juridisk
rådgivning, karriererådgivning samt
tilgang til Akademikernes bankavtale
med Danske Bank.
Kun 300 kr i året.

AVIS
Vil du jobbe i finans og teknologi ?
Bli studentmedlem nå !
Få gratis forsikring på mobil, nettbrett,
PC og deg selv.

Kristin Sæther, sekretær i LO

LO: Et hull i regelverket
– Igjen er det studentene og de
nyutdannede som er taperne, sier
LO-sekretær Kristin Sæther til
Universitas.
I regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år og krisepakkene som er kommet hittil i år, er
det altfor lite til denne gruppen,
mener Sæther. Hun tror mange
havner mellom to stoler, og frykter at man får en generasjon med
nyutdannede som ikke kommer
seg inn på arbeidsmarkedet.
– Det er mange som er i denne
gruppen, og regjeringen gjør altfor
lite for dem. Når dagpengesatsen
skal regnes ut og man har jobbet
deltid ved siden av studiene, har
man nada å regne ut fra. Det er jo
ikke noe å leve på, sier Sæther.
Hun mener at dette er et problem som har vart lenge, men som
tydeliggjøres ytterligere av situasjonen vi står i.
– Regjeringen må legge mer til
rette for den fremtidige arbeidsstyrken, ikke bare nå under koronakrisen, men også til fremtidige
nyutdannede, sier hun.
– Det må satses mye mer på å
få unge nyutdannede ut i arbeid..

FORENINGER

post@samfunnsokonomene.no
www.samfunnsokonomene.no
tlf: 90 86 75 20

og institusjonene må sammen se
på en løsning her og utarbeide
tydeligere rettigheter til de nyutdannede. Her burde også partene
i arbeidslivet komme på banen,
mener Trohjell.

Føler seg likevel heldig
Selv om Seljebotn nå lever på
rundt halvparten av det hun hadde fått i dagpenger om man hadde
regnet fra de siste tre månedene,
tror hun situasjonen er enda vanskeligere for andre.
– Jeg har brukt opp alt av sparepenger, og neste års planer om reising har jeg måttet legge fra meg.
Likevel er nok situasjonen for de
som har stått uten jobb, enda vanskeligere, og det er nok mange
som har havnet i den kategorien,
avslutter hun.
Universitas har siden mandag
23. november forsøkt å få en uttalelse fra Arbeids- og sosialdepartementet. De rakk ikke å besvare våre
henvendelser før avisen gikk i trykken onsdag kveld. Svaret deres blir
å lese i nettsaken på universitas.no.
Oppgitt: LO-sekretær Kristin Sæther synes det manglende forsøket på å hjelpe
nyutdannede studenter er skuffende.

Tilbudsguiden

Finansforbundet
Dronning Eufemias gate 16
0191 OSLO

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

www.finansforbundet.no

KORONATESTING

50 % studentrabatt på Dagsavisen

abo@morgenbladet.no
www.morgenbladet.no

Du kan teste deg for koronavirus
innen kort tid på vår teststasjon på
Ensjø.

Tlf: 23 33 91 80

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

Bestill time på forhånd og ta testen
ved drive-in /walk-in.
Testen koster 795 kr.
Les mer på kry.no

BEMANNINGSBYRÅ

Tilbudsguiden
-

For studenter i Oslo

TANNLEGER

Kr 450,- Undersøkelse med to
røntgenbilder og lett rens.
20% rabatt på fyllingsterapi.
20% rabatt på fjerning av
visdomstenner.
20% rabatt på rotfyllinger.

Tilbudsguiden

*Studentrabatt gjelder ikke
implantater, tanntekniske utgifter, og
estetisk behandling

-

Gode tilbud
til studenter
i Oslo

For timebestilling:
www.tb51.no
22 46 42 89
post@tb51.no
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VANSKELIG HØST – NY VÅR?

Dette kan du forvent
Zoom, antibac og halvfylte auditorier. Etter en mildt sagt annerledes studiehøst er det tid for å
gjøre opp status og rette blikket
frem mot et nytt vårsemester.

Vårsemesteret 2021
tekst Endre Ugelstad Aas
foto Iver Daaland Åse og Frida Roland

Universitas har spurt ledelsen ved Oslos største universiteter og høyskoler om
hvordan de vil oppsummere det første
fullstendige semesteret under pandemiens
trykkende slør, og hva studentene kan forvente seg av vårsemesteret.
UiO: – Vi skal være så åpne som mulig
Ved landets eldste og største universitet er
rektor Svein Stølen fornøyd med gjennomføringen av høstsemesteret.
– Når vi nå nærmer oss jul, kan vi slå
fast at det har gått ganske bra. Vi kommer
gjennom det på en god måte, vi får gjennomført eksamener, og vi har hatt en god
del fysisk undervisning underveis, sier han
til Universitas.
Stølen fremhever videre studentenes
innsats og tålmodighet. Selv om mange
ønsker å være mer tilstede på campus,
mener UiO-rektoren at de har vært gode i
samhandlingen med de ansatte.
– Men det er nok også ulike tanker om
dette. Det er sjelden jeg har fått så mange
e-poster direkte fra bekymrede studenter
og studentgrupper, og det er ikke slik at
alle studentene entydig vil tilbake til campus, legger han til. Stølen mener det derfor
er viktig å finne den riktige balansen mellom det fysiske og det digitale.
– Det å satse på mindre grupper med
rotasjon av hvem som får lov til å være til
stede eller ikke, slik at alle får en mulighet,
er noe vi må jobbe videre med, sier han.
Han er også tydelig på at UiO har fått
til et mye bedre digitalt undervisningsopplegg i løpet av høsten enn det som var tilfellet i vår. Ifølge Stølen er det også viktig å
se de store linjene.
– Våren var krevende, men høsten har
gått ganske bra. Og jeg tror vi skal se frem
mot en ny vår med optimisme. Særlig med
vaksinen som nå ligger foran oss som en
motivasjonsfaktor, sier han.
Vårsemesteret ved UiO
Når det gjelder vårsemesteret, sier Stølen at
studentene kan forvente en blanding av digital og fysisk undervisning, ikke ulikt slik
situasjonen har vært i høst. Han ser likevel
ikke noen grunn til at det skal bli noe mindre fysisk undervisning til våren, eller til at
lesesalene og bibliotekene ikke vil fortsette
å holde åpent.
– Vi skal være så åpne som mulig, sier
han og suppleres av prorektor Gro Bjørnerud Mo:
– Det er klart at det er smittesituasjonen

Motivert: Rektor ved UiO Svein Stølen tror vårsemesteret ikke vil skille seg nevneverdig fra høsten, men han trekker frem
nyheten om mulige koronavaksiner som en viktig motivasjonsfaktor.

ARKIVFOTO: BJØRNAR MORØNNING

som bestemmer hvor mye fysisk undervisning vi kan tilby. I sum er det en veldig stor
kabal vi prøver å legge opp, og vi ønsker å
få til et best mulig tilbud til alle, sier hun.
– Hvordan forbereder dere dere på mottaket av nye studenter i januar?
– Mottaket for våren planlegges helt
i tråd med de erfaringene vi gjorde med
høstens mottak av nye studenter. Da prøvde vi nettopp å lage en sterk sosial arena så
tidlig som mulig, men i små grupper sånn
at man klarer å videreføre det sosiale limet
gjennom semesteret, sier prorektor Bjørnerud Mo.
Selv om det på nåværende tidspunkt er
for tidlig å si noe om eksamen, understreker Mo at det våren 2020 ble tatt flere eksamener ved UiO enn noensinne. Høstens
tall er ikke klare ennå.
– Vi fryktet i vår at mange studenter
ville falle fra, men opplevde altså det motsatte. I tillegg har langt flere bestått eksamen, og dette budskapet vil vi få ut til studentene, da det er viktig å fatte mot og håp
i en så vanskelig tid, avslutter hun.
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nte av vårsemesteret

Håpefull: Curt Rice, rektor ved Oslomet, mener høstsemesteret har vært preget av uforutsigbarhet. Han håper at storbyuniversitetet kan legge til rette for så mye
campusundervisning som mulig til våren.

HK: Leter etter den rette balansen
I oslogrytas boblende episenter holder
Høyskolen Kristiana (HK) hus. Prorektor
for utdanning Helene Ingeborg Sætesdal
forteller om et høstsemester planlagt og
gjennomført under mye usikkerhet.
– Alt i alt har det gått bra, men vi som
de fleste andre i verden i dag opplever at
fysisk kontakt mellom mennesker ikke
fullt ut kan erstattes av digitale verktøy,
selv om de fungerer som brukbare substitutter, skriver hun.
Ifølge Sætesdal ble det planlagt for en
hybrid av digital og fysisk undervisning
ved inngangen til semesteret, men som et
resultat av byrådets tydelige oppfordringer
om å holde seg hjemme har det blitt mindre aktivitet på campus utover høsten.
Sætesdal mener også det er en utfordring å finne den rette balansen slik at studentene oppnår læringsutbytte samtidig
som smittevernet ivaretas.
– Vi vil derfor nå igjen gjennomgå våre
rutiner og kvalitetssikre at vårsemesteret
ivaretar alles sikkerhet så godt det lar seg
gjøre.

Vårsemesteret ved HK
Ifølge Sætesdal er HK godt i gang med
planleggingen av neste semester, og timeplanene vil være klar før jul. Videre kan
studentene forvente en oppgradering av
strømmeutstyret i storparten av undervisningsrommene fra og med semesterstart.
Hun fremhever også at studentenes ønske
om å få mer tid på campus og tilrettelegging for strømming i undervisningsrommene er et viktig premiss for planleggingen av vårsemesteret.
– Kan studentene forvente mer eller mindre digital undervisning?
– Studentene skal få være så mye på
campus som smittevernreglementet tillater. Vi har utarbeidet fleksible rammer
som medfører at vi raskt kan redusere studentantallet eller flytte undervisningen til
digitale flater om det blir nødvendig, skriver Sætesdal.
Oslomet: Ser på uutnyttede muligheter
Noen trikkestopp unna forbereder også
Oslos nye storbyuniversitet seg på en ny
koronavår. Rektor ved Oslomet Curt Rice
sier til Universitas at høsten var preget av
mye uforutsigbarhet for studenter og ansatte.
– Vi har vært gjennom raske og store
omstillinger, nedstenginger og overgang
til hovedsakelig digital virksomhet, og vi
tilpasser oss kontinuerlig til endringer og
justeringer i myndighetenes smittevernreglement, sier han.
Rice sier videre at de har lært mye om
utfordringene med digital undervisning
og smittevern denne høsten. Særlig det so-

siale aspektet ved undervisningen har vært om vi allerede nå kan si at eksamener blir
vanskelig å simulere digitalt, men Rice er digitale i mai og juni, men vi vil avvente
tydelig på at det fortsatt ligger uutnyttede situasjonen litt til før vi tar en avgjørelse.
muligheter innenfor dette feltet.
Men det er grunn til å tro at det blir digi– Nå må vi jobbe videre med å få en mer tale eksamener til våren, sier han.
– Kan vi forvente mer eller mindre digiomfattende forståelse av hvilke muligheter
som finnes på dette området, og bruke nye tal undervisning til våren? Vil lesesalene og
verktøy og digitale tilnærminger som mo- bibliotekene være åpne?
tiverer og stimulerer studentene og sikrer
– Mye tyder på at det blir mye digital
læringsutbytte.
virksomhet også i
Hva smittevern
vår. Vi ønsker å ha
angår, står Rice
så mye campusundervisning som
fast ved at det enkle fortsatt er det
mulig og vil prøve
beste.
å få det til så langt
– Vi
kjenner
smittesituasjonen
alle reglene om avog myndighetenes
stand, hygiene og
føringer tillater
munnbind, men
det, sier Rice.
det er ikke nødMen med nyvendigvis like lett
heten
om mulige
Helene Ingeborg Sætesdal, prorektor for
å ivareta dette i
vaksiner
på traputdanning ved Høyskolen Kristiania
pene fra nyåret
praktiske undervisningssammenhenger. Vi
håper han imidlerhar imidlertid fokusert grundig på smit- tid at studiehverdagen vil bli mer normal
tevern i alle sammenhenger og har klart igjen når vi nærmer oss høstsemesteret
å holde smittenivået på universitetet lavt i 2021. Rice roser avslutningsvis studentene
hele perioden, sier han.
for å ha vist forståelse og raushet med ledelsen og de ansatte i en krevende situasjon. Ifølge ham jobbes det også iherdig
Vårsemesteret ved Oslomet
Ifølge Oslomet-rektoren kan ikke studen- med å imøtekomme studentenes behov:
tene forvente noen store endringer til vå– En konkret ting studentene etterspør,
ren. Samtidig understreker han at ledelsen er forutsigbarhet, for eksempel når det
har fått bedre tid til å planlegge vårsemes- gjelder eksamensform. Dette skal vi prøve
teret enn hva som var tilfellet før somme- å imøtekomme bedre.
ren.
– Dermed håper jeg også at vi klarer å
gjennomføre enda bedre. Vi har diskutert

Studentene skal
få være så mye
på campus som
smittevernreglementet tillater

12 | UTENRIKS

torsdag 26. november 2020

utenriksredaktør:

Gina Grieg Riisnæs

grieggina@gmail.com

926 01 046

VIL BANNLYSE ABORTER:

– Dette vil absolutt påv

Rasende: – Abortloven var den siste dråpen, sier Antonina Lewandowska (24), hun protesterer mot Polens konservative regjering. Lewandowska studerer sosiologi og jobber som abortaktivist og sexpedagog i landet med den
strengeste abortloven i Europa.

Polens nye abortlov er satt på vent. Likevel fortsetter landets
unge å demonstrere. Skillet mellom Polens unge liberale og eldre
konservative har aldri vært tydeligere.
Utenriks
tekst Gina Grieg Riisnæs

Antonina Lewandowska (24) studerer
sosiologi og jobber som abortaktivist og
sexpedagog. Hun er en av 400.000 polske
innbyggere som fortsetter å demonstrere
mot polens konservative regjering.
«Dette er krig.» Det er ett av flere slagord
som har ljomet gjennom gatene i Polens
byer den siste måneden. De siste ukene har
landet hatt de mest omfattende demonstrasjonene siden kommunismens fall i 1989.
22. oktober fikk en ny, kontroversiell
abortlov flertall blant Polens konservative
regjering.

Landet har allerede Europas strengeste
lover for terminering av graviditeter. Endringene kan legge ytterligere lokk på ordningen. Det har fått polakker over hele verden til å se rødt. Nå er loven satt på vent.
Om, når eller hvordan den trer til verks, er
usikkert. Likevel fortsetter landets innbyggere å demonstrere.
Tåregass og slagvåpen
– Abortloven var den siste dråpen, sier
Antonina Lewandowska (24).
Hun studerer sosiologi ved Universitet
i Warszawa. Når hun ikke sitter i Zoomforelesninger, jobber hun som sexpedagog
og abortaktivist. Den siste tiden har hun
deltatt i demonstrasjonen mot den nye

Omfattende svartebørs
abortloven.
Universitas snakker med Lewandowska Polen har i dag den strengeste abortloven i
over Zoom noen få timer før hun skal ut i Europa. Kvinner i landet kan kun avslutte
gatene igjen. Denne dagen tror hun enda en graviditet dersom det er snakk om voldflere vil møte opp enn sist. Forrige gang tekt eller incest, om kvinnens liv eller helse
hun var ute, møtte politiet opp med tåregass står i fare, eller om fosteret er irreversibelt
og slagvåpen. Flere hundre ble arrestert. Jo skadet. 98 prosent av aborter i landet gjennomføres på grunnlag
lenger demonstrasjonen
av sistnevnte. Om den
har vart, jo mer voldelige
nye loven settes i verk,
har de blitt – og sinnet
fjernes det punktet.
øker.
1110 aborter ble gjen– De fleste er rasende.
nomført lovlig i Polen i
Veldig mange unge mennesker deltar. Generelt
2019, ifølge tall fra Statista. Mørketallene er
er Polen et ganske konservativt samfunn, men
langt høyere. 100.000–
det er et stort gap mel150.000 kvinner i lanlom de yngre og eldre
det tar nemlig ulovlige
generasjonene. Vi unge
aborter årlig. Det viser
er mer liberale, forklarer
tall fra organisasjonen
Urszula Grycuk, Federa
Lewandowska.
Federation For Women
– Loven er et slag i ansiktet for mennes- and Family Planning (Federa).
ker som mener folk ikke burde bli torturert.
Flere kvinner benytter seg av piller de

Det var abort
som startet
bevegelsen,
men nå samles
folk mot
regjeringen
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MELDING HJEM

virke studenter
FOTO: SZYMON STARNAWSKI

Abort i Polen
+ Polen har i dag den strengeste abortloven i Europa
+ Abort er kun tillatt dersom det er snakk om
voldtekt eller incest, om kvinnens liv og helse står
i fare, eller om fosteret er irreversibelt skadet
+ 98 prosent av aborter i landet gjennomføres på
grunn av at fosteret er irreversibelt skadet. Om den
nye loven settes i verks, fjernes det punktet
+ 1110 aborter ble gjennomført lovlig i Polen i 2019
+ Det anslås at 100.000–500.000 kvinner
tar abort ulovlig i landet årlig

Kilde: Statista og Federation For Women and Family Planning

arbeidet, er Urszula Grycuk. Hun for Federa.
– Fra et juridisk perspektiv er det vanskelig å
se for seg at loven ikke vil settes i verk. Men det
er flere grunner til at den ikke burde tre i kraft,
forklarer hun.
Grycuk tviler på at loven vil føre til at færre
kvinner tar abort. I stedet vil flere gjøre det ulovlig, mener hun.
– Dette vil absolutt påvirke studenter og folk
med dårlig råd og i mindre grupper.
Likevel tror hun det er håp, ettersom loven nå
er satt på vent. Hun tror massedemonstrasjonene
har fått regjeringen til å tenke seg om.
– Det beste med denne bevegelsen er å se alle de
unge kvinnene som fortsetter å delta i demonstrasjonene. De unge tar over. De sitter ikke stille og
ser på. De sier tydelig ifra om at dette ikke er den
versjonen av Polen de vil bo i, forteller hun.
– Det var abort som startet bevegelsen. Men nå
samles folk mot regjeringen.

kjøper av bekjente eller får tak i fra frivillige grupper. De som har råd, reiser til utlandet. Tyskland,
Nederland og Sverige er blant de «populære» destinasjonene for abort. Et fåtall gjennomfører undergrunnsoperasjoner i Polen. Sistnevnte regnes
som den mest risikable løsningen, fordi:
– De er veldig vanskelige å få, veldig dyre og
ikke akkurat det tryggeste alternativet, sier Lewandowska.

Et større bilde
I skyggen av demonstrasjonene har regjeringen
utnevnt en ny statsråd for høyere utdanning,
Przemysław Czarnek. Han beskriver de pågående
protestene som satanistiske. Tidligere har han også
uttalt at kvinner er laget for å produsere barn, og at
LGBT-personer ikke er «vanlige mennesker».
Czarnek tilhører regjeringspartiet Lov og orden
(Pis), som kom til makten i 2015. Med en nasjonalkonservativ og høyrepopulistisk ideologi har
Mangelfull seksualundervisning
partiet sterke bånd til den katolske kirken og antiHun forklarer at tankegangen rundt abort blant abort-bevegelsen.
unge i Polen er vidt forskjellig fra andre vestlige
Partiets leder, Jaroslaw Kacynski, uttalte i 2016
land.
at partiet skal «kjempe for å sikre at selv ved til24-åringen minnes da en venn av henne ble feller av veldig vanskelige svangerskap, som når
barnet trolig vil dø eller er veldig deformert, så vil
uventet gravid.
– Jeg husker jeg sa til henne: «Hei, hvis du er det fremdeles bli født så det kan døpes, gravlegges
glad, så er jeg glad på dine vegne. Men husk at du og få et navn». Det meldte det polske nyhetsbyrået
PAP.
har et annet valg om du
Den nye loven er med
ikke føler deg klar», gjenforteller hun.
andre ord langt fra første
De færreste ser på det
gang partiet forsøker å
slik, mener Lewandowsstramme inn abortloven.
ka.
Men aldri før har så man– De fleste tenker at de
ge i landet samlet seg for
ikke har noe annet valg
å uttrykke misnøye.
enn å beholde barnet.
– De fleste er veldig
Det er ordtak som sier at
sinte. Det som nå skjer, er
Antonina Lewandowska (24) om seksualundervisning i Polen
om Gud gir deg et barn,
en manifestasjon av flere
så vil han passe på barnet. Mange har en tanke- års mishandling av unge folk. Dette handler ikke
gang om at dersom du får barnet, så vil det ordne bare om abort, men generell misnøye med regjeseg på en eller annen måte.
ringen, sier Lewandowska.
Bakgrunnen for det mener hun er mangel på
seksualundervisning i landet.
Usikkert sluttspill
– Her kalles faget, som ikke er obligatorisk, Mens aktivister og advokater nå samles for å se hva
«forberedelser til familielivet», forteller hun og ler. de kan gjøre for å sette en stopper for loven, fort– Det burde gi et lite hint om hva det går ut på. setter demonstrasjonene. Lewandowska har ingen
Ordet «sex» dukker opp to ganger. Én gang i for- planer om å stoppe.
bindelse med nettsex og én gang om sexavhengig– Du kan kjenne sinnet i gatene. Men det er
het.
også en følelse av solidaritet og støtte av at vi passer på hverandre, forteller hun.
Prevensjon nevnes så vidt.
– Så hva er egentlig det endelige målet?
– Men da oppfordres det til det de kaller naturlige
– Det er ikke klart, erkjenner hun.
midler. Som at kvinner skal monitorere menstruaMeningene blant dem som deltar, til tross for å
sjonssyklusen sin og ikke ha sex på den tiden av være på samme side, er delte. Noen vil fjerne lomåneden, fortsetter hun.
ven, noen vil endre den, andre vil velte regjerinAngrepillen som prevensjon er et omstridt tema gen.
– Så det er ikke noe endelig mål, men en visshet
i landet. Polen er det eneste landet i Europa hvor
resept fra lege er nødvendig for å få tak i middelet. om at vi alle er på samme side, forklarer Lewandowska og avslutter:
– Hva neste steg blir, er en helt annen samtale.
Studentene rammes
universitas@universitas.no
Nå jobbes det fra flere hold for å sørge for at abortloven ikke settes i verk. En av dem som deltar i

Her kalles faget, som
ikke er obligatorisk,
«forberedelser til
familielivet»

En frelser på
Grønland
I dette lille hjørnet
av kloden er en
verdensomfattende
pandemi langt fra
helseutfordring nummer
én.
Utenriks
tekst og foto Jørgen
Brevik

Det er lørdag i Narsaq, en av de
større byene sydvest på Grønland.
Etter seks døgns overfart fra Canada, i den lille seilbåten jeg flyter
rundt i, kjennes landjorda under
føttene som en velsignelse. Jeg
har seilt i vikingenes fotspor, fra
Vinland og opp til fjorden Eirik
Raude seilte inn i tusen år tidligere. Nå må det feires.
Vi er fire båter samlet. To norske, én
dansk og én tysk. Den ene båten
mer bartørst enn den andre. Alt
har vært stengt siden mars. Fra
Karibia til USA og Canada. Ingen
barer. Ingen fester. Men Grønland
kjører sitt eget løp. Når vi går i
land, er lønn og trygd nettopp
blitt fordelt blant den lille byens
2000 innbyggere, og nå skal lommebøkene tømmes. For mange er
dette ukas klare høydepunkt. Musikken fra baren dunker ut gjennom de tynne veggpanelene. På
veggen henger et stort kart over
den nordlige halvkule. I motsetning til kartene man ofte ser på,
hvor Storbritannia er i midten, er
Grønland senter for denne tolkningen av jordas geografi.
I døra blir vi omfavnet av en
overlykkelig danske, som endelig kan lette på sine tanker om
landet han jobber som snekker i.
«Disse menneskene trenger min
hjelp», sier snekker Niels stolt.

Han slår ut med armene, som en
frelser. Grønland ble selvstendig
fra Danmark i 1953, men det kan
virke som at den imperialistiske
tankegangen lever i beste mente. I
baren henger grønlendere i alle aldere, den ene mer utydelig i målet
enn den andre. Snapsene går ned
på høykant. Her skal det drikkes.
Snublende hjemover noen timer
senere, blant isfjell skylt opp på
strender, rustne Yahama-motorer
og knuste Tuborg-flasker, treffer
vi en av Grønlands yngre borgere.
I vår lettere beduggede tilstand tar
vi det som en selvfølge at han også
er på vei hjem fra en fuktig kveld
på byen. Men den gang ei. Henry
forteller at han bare vandrer rundt
om natten. Alkoholen holder han
seg langt unna. Han har sett hvordan den spiser opp menneskene i
den lille byen, og flere av de eldre
i familien har gått til grunne i flasken. 18-åringen har sverget at han
aldri skal drikke. Så langt har han
holdt sitt eget løfte. Videre spør vi
hva han tenker om fremtiden, om
utdannelse og arbeid. Henry svarer raskt at skolebenken aldri var
noe for ham. Han droppet ut tidlig og har siden den gang jobbet
i matbutikken. Fremtiden tenker
han ikke stort om, men han vil bli
på den lille øya. Samtidig innrømmer han at noe må gjøres.
Problemene blant Grønlands
60.000 innbyggere er mange.
Alkohol og rusmisbruk har i
mange år vært helseutfordring
nummer én, etterfulgt av arbeidsledighet og depresjon.
Landet troner på topp over
selvmordsstatistikk på verdensbasis. Arbeidsledigheten er skyhøy. Hva løsningen på disse problemene skal være, er det ingen
som har et godt svar på. I mellomtiden fortsetter trygdeslippene å deles ut, og barene fylles
opp på ny.
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Du kan vinne for det mest kreative trikset,

eller for de

t hardeste

fallet
Stine Tønnessen (24),
student i kultur og kommunikasjon ved UiO

Bakkekontakt: Stine Tønnessen (24) og Maria
Hilde (28) kjører både snowboard og skater.

Sport
tekst Anna Krokene
foto Giulia Troisi og Sindre Deschington

– Vi prøver å inkludere jenter i brettsport og gjøre det tiltalende og gøy, sier
Maria Hilde (28).
Vi er på Snø, et helårsanlegg for vinteraktiviteter en liten togtur unna Oslo sentrum. Utenfor rusker høstværet, men inne
bak glassveggen er det vindstille, minusgrader og snøhvitt.
Her finnes alt hva hjertet begjærer, så
lenge det er en vintersport, i hvert fall. I
anlegget kan man se alt fra barnefamilier
til mosjonister benytte seg av tilbudet. I
vår tids ånd kan totalinntrykket minne om
et kjøpesenter, med sportsbutikk og kafé.
Vi møter jentene på sistnevnte, før de skal
begi seg ut i det snødekte, og konstruerte,
landskapet.
Hilde forteller om Sensesse, en jentegjeng som liker å stå på brett og som jobber
med å få andre jenter til å føle seg velkommen i sporten, både innenfor snowboard
og skateboard.
– De fleste er snowboardere i bunn, og
så har vi utforsket skating etter hvert og
gjør det på sommeren, sier Hilde.
– Vi er i bunn og grunn venninner, så
det hele hadde en veldig organisk start.

Et større vi
Sensesse er Hildes merke og en plattform
for å synliggjøre jenter i brettkulturen, der
de kan vise frem ferdighetene sine. Tidligere var hun involvert i et internasjonalt
merke, men ettersom det kom flere jenter
som kjørte snowboard, fant hun ut at hun
ville jobbe mer lokalt. De bruker instagramkontoen «sensesse» for å dele videosnutter og bilder.
– Det er bra å ha et brand eller en gjeng
med et navn, for å kunne jobbe for noe
utenfor seg selv. Det som faktisk er verdien
med snowboard, er å kjøre med andre, sier
Hilde, før hun legger til:
– Kanskje fører det til at folk ser oss lettere, og at de får lyst selv.
Stine Tønnessen (24) studerer kultur og
kommunikasjon ved Universitetet i Oslo
og begynte å kjøre snowboard da hun gikk
på Hallingdal Folkehøgskule. Omringet av
vintersportsmekka som Geilo og Hemsedal var mye av aktivitetene på alle linjene
lagt til fjellene. Året Tønnessen gikk på
snowboardlinja, var det flere jenter enn det
hadde vært på lenge.
– Vi var en god gjeng som pusha hverandre og hadde et rom å være komfortabel
i, forteller hun.
– For meg startet snowboarding i det
klasserommet, eller i det klassemiljøet.
Hilde begynte å kjøre ordentlig for ti år
siden, da hun var 18. Hun forteller om å bli
introdusert for en mannsdominert sport,

Boost: For jentene
er å dra i bakkenn
en skikkelig boost
i hverdagen

preget av en mannssjåvinistisk kultur.
– Da var brettkulturen
veldig skremmende, sier
Hilde.
Med få kvinnelige forbilder å se opp til var det
ikke lett å føle at man hørte til.
– Man så ikke så mange som seg selv i
miljøet og følte seg kanskje litt utenfor. Vi
vil ikke at andre skal føle på det samme.
– Sensesse står for Sensitive Finesse. Hva
er greia med navnet?
– Jeg ville fremheve feminine verdier,
for jeg føler at kvinner ofte må tilpasse seg
det menn synes er bra og viktig. Kvinner
kan ha andre verdier, og det er en styrke,
tenker jeg, sier Hilde.
– Jeg skal ikke definere alle jenter. Det
trenger heller ikke handle om kjønn,
men jeg har lagt merke til at mange jenter er mer sensitive, og at vi er gode til å
se hverandre. At vi tar inn andres følelser
og perspektiver, er en form for sensitivitet,
fortsetter hun.
– At du ser andre, er en styrke, og den
vil jeg fremheve som en positiv ting i brettsport.
– Jentene fikk gjennomgå
Hilde tenker tilbake til da hun begynte
med snowboard:
– Man måtte prove at man faktisk var

der for å kjøre snowboard, ikke bare for å
se på guttene.
Hun forteller om et magasin rettet mot
snowboard-miljøet der det sto ting som
«Er du en pro-hoe», som for de uinnvidde
kan forklares som en slags groupie.
– Jentene fikk gjennomgå, sier Hilde.
Tønnessen sier seg enig og forteller om
funnet av et gammelt Playboard Magazine.
I bladet sto som en oppsummering av et
arrangement: «Det var snowboard, drinks
og damer på menyen.»
– Det er så fucka, sier hun oppgitt.
Som unge snowboardere ønsket de å bli
en del av kulturen.
– Jeg ville så gjerne være en del av det.
Jeg så masse filmer og digget den delen av
kulturen, men plutselig kunne det være
humor som man reagerte på, sier Hilde.
– Man blir presentert for de verdiene
som ligger til grunn, og så legges det opp
til at man skal være med på det og synes at
det er funny, men så er det ikke det i det
hele tatt, sier Tønnessen.
Hilde er enig:
– Man skjønte ikke alltid hva som var
galt med det heller, at det var avsenderen
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av den type humor som gjorde noe galt.
Det tok tid før jentene skjønte at humoren gikk på deres bekostning.
– Det er veldig naturlig gjort. Det føler
jeg at det fortsatt er, bare at det var i en
enda større grad før. Nå begynner man å
bli litt mer klar over det, forhåpentligvis,
sier Tønnessen.
Selvrepresentasjon
– Hvordan er forholdene for jenter i brettmiljøet nå?
– At vi kan styre mediene selv gjennom
sosiale medier, hjelper veldig mye. Jenter
kan presentere seg selv, og da blir det ikke
en like stereotypisk fremstilling. Det er
ikke bare én type jente som står på snowboard, som er synlig, fortsetter hun.
Tønnessen føler at det fortsatt finnes
ydmyking av jenter som driver med brettsport. Det er alltid er noen som skal ha en
mening om hvordan man ser ut.
Andre kvinnelige snowboardere kan
også snakke nedsettende om jenter i brettmiljøet. Hvis man kler seg i rosa, er «typisk» feminin og viser hud, kan man motta
kritikk for å fronte jenter i brettsport på
den måten.
– Det er da også en måte man må kunne
fronte på, sier Tønnessen.
– Det er en gammeldags tankegang at
én jente må representere hele kjønnet. Jeg
synes det er veldig slitsomt. Jeg vil være en
person, ikke bare kjønn, sier Hilde.
Rosa dager
Mandager er det vanligvis «jenteskate» i
Oslo skatehall, og hver onsdag i oktober
var «rosa onsdag» på Snø i regi av Brettforbundet. Både Hilde og Tønnessen er
ambassadører for Brettforbundet.
– Ideelt sett trenger man ikke ha noen
kjønnsbaserte opplegg eller noe som helst,
men det trengs kanskje som et middel for å
komme seg dit, og der er vi ikke ennå, sier
Tønnessen.
– Ja, vi lager jo masse opplegg som er
rettet mot jenter eller folk som definerer
seg som jenter, og det er jo fordi vi følte
at det var vanskelig å finne vår plass, da vi
kom inn i brettmiljøet, legger Hilde til.
De håper det hjelper folk til å føle seg
trygge i resten av miljøet, og understreker
at det er masse fine mennesker man kan
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få kontakt med. At det er
et sammensveiset miljø,
kommer tydelig frem: I
løpet av den timen vi sitter på kaféen, hilser de
på et titalls folk som går
forbi.
– Det blir en snill vei
inn?
– Ja, både Stine og jeg
har vært i motorsport
før, og vi er vant til å ta
plass. Men det er jo ikke
alle som er den type karakter eller person. Vi
vil jo ikke misse ut på de
som kunne elsket å kjøre
brett, avslutter Hilde.
Venninnene i Sensesse har også hatt egne
arrangementer,
både
inne i skatehallen, og på
Tryvann.
– Der har vi hatt railjam da, for jenter, sier Hilde.
– Railjam?
– Vi har mye lingo som vi oppdager når
vi snakker med andre, ler de.
– Det er rails, bokser og rør som man
kan kjøre på, og så kjører man ned og forsøker å gjøre det beste trikset, forklarer
Hilde.
Tønnessen forteller at de i stedet for å
bruke vanlig første, andre og tredjeplass
fokuserte på at man skulle utmerke seg på
andre måter.
– Det er en konkurranse, men veldig
lavterskel. Du kan vinne for det mest kreative trikset, eller for det hardeste fallet, for
eksempel.
Mer jenter i monitor, takk
Hilde forteller at det var ekstra gøy fordi
de bygde bakken selv, de fikk det på sin
egen måte, og da ble resultatet bra.
– De fleste parker er bygget av menn,
sier Hilde.
– Kanskje er det ikke så mye annerledes. Likevel vet jeg at hvis du spør ti jenter hvordan de vil at parken skal se ut, så
vil den se annerledes ut enn om du spør
ti gutter.
Det forklarer hun med at det er færre
kvinner enn menn som driver med brett-

Venninner: Sensesse er i bunn og
grunn en gjeng med venninner.

snødde,
De dagene det
lesesalen
var ikke jeg på
Maria Hilde (28)
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Maria Hilde (28)

Alternativt: Med en korona-stengt skatehall og
ustabilt høstvær må de ty til kreative løsninger
for å skate, som her i et parkeringshus.

Det som faktisk
er verdien med
snowboard, er å kjøre
snowboard med andre

sport, derfor blir gjennomsnittsnivået lavere. Hilde trekker også frem at man kanskje har ulike måter å gå frem på når man
skal lære seg noe nytt.
– For eksempel er det mange i vår gjeng
som liker å ta det gradvis og øke vanskelighetsgraden etter hvert som man blir komfortabel. Men det er noe jeg prøver å finne
ut av, egentlig, hvordan man kan gå inn i
infrastrukturen, sier Hilde.
Tønnessen skyter inn at hun tror det
hovedsakelig er de som jobber i parken,
som bestemmer hvordan de skal se ut.
– Og det er jo mannsdominert til tusen,
sier Tønnessen.
– Det er jo som med alle andre arbeidsplasser: Likestilling og mangfold kan gjøre
det bedre for alle. Det er viktig alle steder,
legger Hilde til.

Maria Hilde (28)

Avkobling i nedoverbakke
Klokka nærmer seg seks, og bakken
venter. Universitas’ fotograf spenner på
seg skiene sammen med Hilde og Tønnessen. For mens hun har vokst opp i
alpene med en slalåminstruktør til far,
speiler Universitas’ utsendte journalists skiferdigheter at hun har tilbrakt

barndommen på flatmark. Journalisten
holder seg på bunnen av bakken, inntil
videre.
– Hva liker dere best med å stå på snowboard?
– Det er vanskelig å si hva jeg liker best,
men for meg begynte det med å kunne
utfordre meg selv og oppleve mestringsfølelse, sier Tønnessen.
– Det var noe jeg synes var skikkelig
skummelt, men som så utrolig kult ut. Etter hvert, når vennekretsen min besto mer
av folk fra snowboardmiljøet, så har dét
fellesskapet blitt det som betyr mest, fortsetter hun.
Hilde trekker frem det å være ute og ha
en grunn til å gjøre en aktivitet i hverdagen
som positivt med snowboard.
– Jeg kan være i skikkelig dårlig humør
en dag, men så har jeg avtalt med noen å
dra opp i Tryvann, eller så bare drar jeg
opp selv fordi jeg føler at jeg må. Når jeg
kommer dit, har jeg masse energi, mørketiden er glemt, og så tar man t-banen
hjem, og da har man hatt en fin dag, forteller Hilde.
Tryvanns tidlige åpningstider passer bra
for studenter. Hvis man ikke har en tidlig
forelesning, kan man være der på dagen i
sola og lese på kvelden, foreslår Hilde; det
gjorde nemlig hun mye da hun var student.
– De dagene det snødde, var ikke jeg på
lesesalen. Å kjøre snowboard er en veldig
bra pause for å tenke på noe annet, sier
Hilde, og Tønnessen legger til:
– Ja, man kobler virkelig helt ut fra
dagliglivet. Å komme hit i perioder med
mye studiearbeid er gull verdt.
kultur@universitas.no
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Hete tips om debatter i andre redaksjoner

Sydlige bøter
– Man må tenke gjennom
handlingene man gjør. Spesielt
om man ikke er så god i fotball,
da er det noen av bøtene som
rammer litt hardere enn andre,
sier en anonym jente fra KSI
fotball til Unikum.
Hun reagerer kraftig på sitt
eget fotballags noe spesielle
botsystem. Kommer du for sent
til trening, er det bare å bla opp
tretti kroner, og skulle du være
så uheldig å bli slått tunell på,
koster det en sekser per luke.
Men promiskuøs oppførsel
utenfor banen kan også koste
sørlandsjentene dyrt. Er du (u)

heldig og ligger med noen fra
fotball-, håndball-, eller lacrosselaget, må du ut med 69 kroner til lagkassa.
– Jeg har fort følt press for å
betale når jeg vet at pengene går
til laget, og at intensjonen er at
alle skal dra nytte av pengene,
fortsetter lagspilleren.
Klarer du likevel å karre deg
gjennom en måned uten seksuelle eller sportslige overtramp,
må du likevel spytte inn tretti
kroner til lagkassa. Paragraf 16
sier nemlig «Ikke få bot hele
måneden».

Studentvennlig prepping
– Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oppfordrer alle nordmenn til å ha
et eget beredskapslager klart
for å klare seg i tre dager uten
vei, strøm og vann. Med et
trangt studentbudsjett kan det
derimot være vanskelig å sette
av de livsnødvendige hundrelappene til å redde deg gjennom dommedag.
Journalist Rim Hjelde Elmofty kommer derfor med
gode råd til hvordan du skal
forberede deg før katastrofen
i siste utgave av Peikestokken. Med snus, brettspill og

901 95 375

engangskamera har du alt du
trenger for dommedagshyggen
med kollektivet, men man må
vel spise noe også?
«To pakker knekkebrød, en
pakke havregryn, tre bokser
middagshermetikk og tre bokser pålegg med lang holdbarhet.»
Denne har vi hørt før, Elmofty. Trøndersodd eller Spagetti á la Capri? Wasa eller
Rugsprø? Det er dette studentene i Volda vil lure på når den
neste flodbølgen slår inn over
Voldsfjorden og alle ferjesamband ligger nede.

Dagens situasjon er begredelig, men
vi må ikke glemme å se fremover
Studentliv
Idun Kløvstad, leder i Velferdstinget i
Oslo og Akershus

Når det gjelder selve studiene, så kan 2021 forhåpentlig-

Vi kan nok alle være enige i at 2020 ikke har blitt det
året vi som studenter skulle ønske det ble. Nedstenging,
isolasjon, permitteringer, manglende krisepakker, uforutsigbare og uklare beskjeder blandet med litt koronaskam rettet mot studenter fra ulike deler av samfunnet.
2020 har vært og er fortsatt begredelig.
Samtidig som det kontinuerlig jobbes for å bedre
dagens situasjon, kan det være verdt å rette blikket litt
lengre frem. 2021 er et år som er pakket av muligheter
for studenter til å skape en bedre studenttilværelse for
oss som nåværende studenter, og fremtidige studenter.
Noe av det viktigste som skjer til neste år, er stortings-

valget. Her kan en felles studentbevegelse stå støtt og
få gjennomslag som gjør at vi slipper å havne i en like
vanskelig situasjon igjen. Kanskje du kjenner noen politisk aktive eller du har et parti du er medlem i? Da
kan det være en idé å engasjere seg mest mulig før partiprogrammet til ditt parti blir ferdigstilt, slik at partiet
ditt kan vedta best mulig studentpolitikk. I år har studentene spesielt fått kjenne på at studiestøtten er for

Pure effing bullshit. Folk dør jo på gata.

Sofia Srour @feministjaevel
Lurer på om noen har skrevet master om prokastinering
Vedkommende har i så fall bedt om utsettelse både én og to ganger.
Martin Årseth @MartinArseth
Eg gjekk på puben og bartendaren skreiv ned namnet mitt
sjølv og spurte berre etter nummeret. Eg veit ikkje om det er
verdas beste teikn.
Selv smeller jeg bare visittkortet i baren. Har trykket opp 150 jævler til akkurat dette formålet.

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

2021 kan fortsatt bli svært utfordrende. Samtidig tror
jeg det er viktig at vi ser mulighetene fremover og tenker langsiktig. Slik kan vi samlet skape en bedre studenttilværelse for oss og de som kommer etter.

studentenes moralske kompass i en tid hvor prestasjon trumfer samvittighet.

Eva Yasmin Erlendsdottir, jusstudent
ved UiO

Mette Jørgensen @Ex_Lekkerjente
En skikkelig gladsøndag! Pål Steigan melder at koronaen er
over.

vis bli et år hvor koronasituasjonen blir bedret og vi
kan møtes mer fysisk. I tillegg er det et viktig ekstra
moment jeg tror vi alle kommer til å erfare når den
fysiske hverdagene er tilbake, og det er at vi kommer
til å sette mer pris på det vi tidligere tok for gitt. Jeg
kommer i alle fall til å sette mer pris på det som før var
en kjedelig kollokviegruppe eller en helt ordinær klem
fra en venninne. Vi har virkelig kjent på huden hvor
vanskelig ting kan være, men da kan vi også lære oss å
sette pris på når ting blir bra igjen.
I tillegg har studiestedene opparbeidet seg erfaring
og kompetanse for digital undervisning. Dette er noe
mange studenter har ønsket siden før korona, og kanskje kommer studiestedene styrket ut i 2021 med både
bedre digital undervisning enn før blandet med et kjærkomment comeback for fysisk undervisning.

Stusselig eksamensfusk
Eksamen

Ukas tweets:

lav. Her bør vi påvirke på alle fronter for å sørge for at
et tverrpolitisk flertall på stortinget går inn for 1,5 G
[grunnbeløpet i folketrygden, red.anm.] i studiestøtte.

Opptil 60 studenter er mistenkt for fusk på eksamen
ved NTNU. På kullet mitt veit jeg om flere som har
tenkt til å samarbeide på hjemmeeksamen denne
høsten for å sikre seg en god karakter. Har vi fullstendig rota bort det moralske kompasset?
Vi er inne i en eksamensperiode utenom
det vanlige, og de fleste
studenter har fått hjemmeeksamen som ny eksamensform. Riktignok
ble vi kjent med formatet i vår, men idet karakterskalaen ble byttet ut
med bestått/ikke bestått,
sto ikke like mye på spill.
Nå er det alvor igjen – vi
skal prestere. Koste hva
det koste vil.

For hvem er man egentlig som menneske når man er
villig til å omgå regelverket og risikere utestengelse for
å få en god karakter? Ikke bare er det akademisk uredelig å omgå reglene for eksamensformen og dermed
krenke universitetets integritet. Man bryter også den
enorme tilliten til at vi faktisk tar eksamen i samsvar
med ærlighet og redelighet. En tillit skjenket til oss
fra universitetet generelt
og fakultetet spesielt.
Hvordan skal jusstudenter bli gode jurister som
kjemper for sannhet og
rettferdighet når man er
så opptatt av å gjøre det
bra på eksamen at man
fullstendig neglisjerer
hva som er rett og galt?

Hvordan skal jusstudenter bli gode jurister som
kjemper for sannhet og
rettferdighet når man er
så opptatt av å gjøre det
bra på eksamen at man
fullstendig neglisjerer
hva som er rett og galt?

Jeg har prata med studenter på kullet mitt
som vurderer å sitte
sammen med medstudenter og disponere
eksamensoppgaven
i
fellesskap, i håp om at de rykker til topps på karakterskalaen. Flere har skrevet maler og forberedt ferdigskrevne tekster som de kan kopiere inn på Inspera
på eksamensdagen. Det juridiske fakultet er riktignok berykta for et vanvittig karakterjag, og det med
rette når man hører suset i gangene om samarbeid på
hjemmeeksamen dette semesteret. Men som saken
ved NTNU viser, er ikke dette bare et problem ved
Det juridiske fakultet ved UiO. Problematikken favner videre og tvinger oss til å sette spørsmålstegn ved

Det er bemerkelsesverdig og rett og slett litt

skremmende at opptil
flere av medstudentene
mine synes å være villige
til å jukse på eksamen.
Jeg oppfordrer sterkt
alle som vurderer å samarbeide på eksamen, til
å ta et oppgjør med seg
selv og synet på karakterer før de gjør noe de angrer
på. Du vil måtte leve med en stor, svart flekk på samvittigheten om du får en god karakter du vet du ikke
fortjener. Vil du for resten av din akademiske karriere
ha i bakhodet den gangen du juksa på eksamen? Eller
vil du tenke tilbake på hvordan du mestra en ekstra
tøff eksamensperiode og kom ut av det hele med samvittigheten i behold?
debatt@universitas.no
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Studenter trenger hjelp, ikke mer lån
Studentøkonomi
Fredrik Sørlie, sentralstyremedlem i AUF med
ansvar for studentarbeidet

I det siste har det vært mye debatt om studentøkonomi og bortfall av inntekt. Norge er på nytt
gått inn i en tid hvor samfunnet stenges ned.
Pandemien har blusset opp igjen, og tiltakene
kommer til å vare med stor sannsynlighet frem
til jul. Dette vil med stor sannsynlighet føre til
enda mer permittering og i det verste fall oppsigelser. Noe av det vakreste med Norge er at
vi har et fellesskap som stiller opp for oss, men
Høyre-regjeringen har vendt ryggen til studentene i krisen.
Høyre-regjeringen gir ikke studenter rett på
dagpenger. Sist gang samfunnet stengte ned i vår,
så vi hvor urettferdig regelverket er. Det finnes titusenvis av studenter som jobber ved siden av studiene. Dette
er arbeidstakere som er noen av de første til å risikere
å bli permittert eller få redusert antall vakter av sjefen.
Hva var Høyre-regjeringens svar etter at samfunnet

stengte ned i vår? Studenter kunne få mer lån. Mange
studenter har allerede hundretusenvis av kroner i studielån, det siste de trengte, var å øke gjeldsbyrden på
skuldrene sine ytterlige. Det er uakseptabelt.

ment. Dette går for mange på sparepengene løs. Vi trenger
en regjering som både sørger for en forutsigbar krisepakke
til studentene og som også sørger for at det finnes nok jobber til de som ønsker det. I det forsøket går Høyre-regjeringen på et mageplask.
AUF er tydelige i vår satsing. Vi vil øke studiestøt-

Vi trenger en regjering som både
sørger for en forutsigbar krisepakke til studentene og som også
sørger for at det finnes nok jobber
til de som ønsker det
Det er en uttalt forventning av regjeringen at studenter er

nødt til å jobbe ved siden av studiene for å få økonomien
til å gå opp. En månedlig utbetaling, dersom man også tar
ut fullt lån, er på 8265 kroner. Det er ikke mye hvis man i
tillegg legger til strøm, Ruter-billett og Athletica-abonne-

ten, skape flere arbeidsplasser tilpasset studenter og
innføre tolv måneders studiestøtte til foreldre med
barn. Det er rettferdighet i praksis. Nå går vi inn i en
juletid der mange opplever dårligere økonomi enn
på lenge. Skal vi hjelpe studentene med å få endene
til å møtes, forventes det at Høyre leverer tidenes
julegave. Dessverre tyder lite på at det kommer til
å skje.
Det er grunnleggende urettferdig når folk betaler skatten sin i forventning om å få noe tilbake
og de likevel ikke gjør det. Da må Høyre-regjeringen kjenne sin besøkelsestid og bistå de mange som
nå kommer til å stå i en tung økonomisk tid. Studenter
trenger nå en ordning som sikrer dem trygghet for lommeboken og forutsigbarhet for fremtiden.
debatt@universitas.no

Ukas sitat:

Karakterer er først og fremst en kvittering til staten
for at du har lært noe dette semesteret, slik at de
kan gi deg penger med god samvittighet
Ada Hetland, student ved NHH, svarer dønn ærlig på spørsmålet vi alle grubler
på om dagen.

Vis omsorg og rusvett under nedstengingen av byen
Rus
Mikkel Ihle Tande, leder i Tryggere Ungdom

holde rusbruken til et absolutt minimum. Alkohol og andre
rusmidler svekker immunforsvaret, så moderasjon er nøkkelen nå som du trenger at dette fungerer optimalt.
Unngå ulykker. Hovedargumentet for nedstengingen er at vi

Enten man mener nedstengingen av Oslo er på sin plass,
eller at den gjør mer skade enn viruset, kan man gjøre en
innsats for å hjelpe dem som nå har det vanskelig. Tiden i
karantene og isolasjon er utfordrende for de fleste av oss,
men aller mest for dem som sliter med ensomhet fra før.
Behovet for å bruke rusmidler øker hos mange i vanskelige
tider. Enten man liker å ta et glass vin, har rusproblemer eller har hatt rusproblemer, er det helt naturlig å kjenne på et
behov for å døyve usikkerhet, kjedsomhet og frykt.
Ring en venn. Vi vet fra forskning at ensomhet og andre ne-

gative følelser øker sjansen for å utvikle rusproblemer. Dette er noe å tenke på dersom du kjenner noen som kanskje
har et høyt forbruk av rusmidler fra før og som nå tilbringer mye tid alene. Vi anbefaler å ringe vedkommende og slå
av en prat. For deg som kjenner på suget etter rusmidler for
å bøte på angsten, oppfordrer vi til å gjøre ditt beste for å

skal ha nok kapasitet på sykehusene til å kunne hjelpe alle
som må på intensivavdelingen med koronasmitte. I den
forbindelse er det verdt å minne om at under normale omstendigheter er hele én av tre skadepasienter ved akuttmottaket på Oslo universitetssykehus under påvirkning av ett
eller flere rusmidler på skadetidspunktet, ifølge en studie
fra Folkehelseinstituttet. Alkohol er det vanligste rusmiddelet og forekom hos 26 prosent av pasientene. Med andre ord kan vi redusere belastningen på helsevesenet ved å
bruke mindre rusmidler, særlig alkohol.
Det er i festsammenheng de fleste ulykker forekommer.
Utsett festen. Ring en venn du mistenker kan være ensom
eller nedstemt. Ta vare på hverandre.
debatt@universitas.no

For deg som kjenner på
suget etter rusmidler for å
bøte på angsten, oppfordrer vi til å gjøre ditt beste
for å holde rusbruken til
et absolutt minimum

20

torsdag 26. november 2020

ANMELDELSER

anmelderredaktør:

Fride Selnes Jensen

anmeldelser@universitas.no

986 44 292

Juleøl, akevitt og engler daler
Vi lever i en uforutsigbar verden, men julen kommer hvert
år, og med den Universitas’ juleøltest. Lurer du på hva du
skal drikke denne julen? Vi har testet 47 ulike juleøl og
akevitt så du skal slippe!

Anna Krokene, journalist i Universitas
Bjørn Winquist, journalist i Universitas
I samråd med (en liten del av) redaksjonen.

Butikkøl
Nordlands Juleøl 4,5 %
Karakter: D
Dette smaker som et godt gjæret brød.
Et tradisjonelt mørkt juleøl, med en
bitter ettersmak, men bitterheten er
temmet. Det bærer ikke preg av å være
brygget i barske omgivelser, og det
har den heller ikke blitt siden slutten
av 80-tallet. Nordlands Juleøl brygges
nemlig på Gjelleråsen i Nittedal. Nei
til sentraliseringen av ølbryggerier,
«Nord-Norge» skuffer!

E.C. Dahls Lille Bjørn Juleøl 4,6 %
Karakter: C
«Her har de prøvd seg på noe!» utbryter én i panelet. Lille Bjørn har lite
smak og er enkel å glemme. Det glir
lett ned med en mild ettersmak som
minner om mørk karamell. Det passer
nok til det meste, men ikke oliven. Det
smaker som en krysning mellom pils
og juleøl og passer best til en jul uten
snø. Litt tam, men god.

Borg Juleøl 4,7 %
Karakter: C
Borg utgjør en overraskende utfordrer
til tronen blant butikkølene. Det har
mer av alt det vi ønsker oss, nemlig
smak og kullsyre, som i all beskjedenhet ikke er så mye.

Sagene Rød Jul 4,7 %
Karakter: D
Vassen lukt og vassen smak, E
ITJ D Æ VILJ! Sagene Rød Jul er
helt grei. Det tilbyr en innføring
i juleøl, men utpeker seg ikke på
noen som helst måte. To bokstaver
kan oppsummere denne: ok.

CB Juleøl 4,7 %
Karakter: D
Dette er juleølet du kan sippe på mens
du sitter i kolonnekjøringa (i passasjersetet!) på vei hjem til jul i Kristiansand.
Det er ikke så mye jul, og den virker til
å være et litt dårlig forsøk på noe, uten
at vi klarer helt å peke på hva dette
«noe» er. Det smaker ganske likt som
ølet i alkoholfri-kategorien. Det er kanskje også noe av hensikten, for dette
kan du nemlig ta med på bedehuset og
lure godtroende sørlendinger med at
du drikker alkoholfritt øl.

Frydenlund Juleøl 4,6 %
Karakter: D
Selv bautaen Frydenlund imponerer
ikke. Ølet befinner seg i et felt med
andre middelmådige ryttere, men aldri
så galt at det ikke er godt for noe! Når
du står på butikken og blikket farer
over ølhyllene, er det rimelig likegyldig hvilket du lander på. Så lenge ølet
er kaldt og det står skrevet «jul» på
etiketten, skal nok dette gå helt bra.
Dette smaker nemlig kliss likt de andre
butikkølene. Gjesp!

Hansa Julebrygg 4,7 %
Karakter: C
Her er vi gang, Hansa, men julebrygget
sleper seg over målstreken. Smaken
er monoton og tam, og er den ikke i
overkant søt? Likevel er vi greie med
dere og gir C.

Dahls Julebrygg 4,6 %
Karakter: D
Dette smaker helt likt som Frydenlunds juleøl. Det tilhører kategorien
middelmådig minus. Under par. Neste!

Hansa Juleøl 4,7 %
Karakter: E
Dette har en farge vi liker å se i glasset.
Likevel blir det med fargen. Lukten
er ikke innbydende, og selve ølet kan
minne litt om mørk lager. Vi er opplagt
i Bergen: «Dette er regnvann», smeller
det fra panelet. Det er nesten så man
skulle tro det er brygget i en takrenne.
Nei, dette er pils med juleølkrydder.
Dere lurer ikke oss, Bergen!

Tuborg Juleøl 4,5 %
Karakter: D
Man kan si mye bra om danskene, men
lage juleøl kan de ikke. Tuborg hviler
på merkevaren. Den har en pen etikett
og er søt å holde i hånda, men selve
smaken er dessverre like flat som Danmark. De har helt litt mye vann i. Det
sniker seg foran Hansa Juleøl, men det
er på millimeteren.

Ringnes Juleøl 4,6 %
Karakter: A
Av butikkølene er det Ringnes som
i størst grad er oppe og nikker. Med
en tradisjonell smak tilbyr det deg
akkurat det du er på jakt etter i et
juleøl. Dette kan vi fint bælme i oss
på romjulsfest, eller i karantene på
studenthybelen.

Grünerløkka Brygghus Rød Snø
Vinter Ale 4,7 %
Karakter: E
Dette er jul sør for Sinsenkrysset. Her
må Grünerløkka Brygghus ha tappet
fra overskuddslageret fra nedstengingen i vår og smelt på en juleøl-etikett,
fordi dette er IPA, ikke juleøl. Det er
ikke noe å utsette på selve ølet, det er
kjempegodt, men siden det ikke er i
nærheten av å minne om juleøl, faller
det utenfor skalaen og lander på en E.
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ned i skjul, shangala bangala!
Nøgne Ø Brun Jul 4,5 %
Karakter: B
Dette ølet har en annen spenningskurve enn de ølene vi har vært borti
tidligere i kveld. Men slapp av, vi skal
ikke kjede deg med en dramaturgisk
analyse, vi oppsummerer det slik en
begeistret anmelder gjorde: «Det smaker pils, mann!»

Nøgne Ø Hvit Jul 4,5 %
Karakter: A
Nå snakker vi! Denne skiller seg markant fra de andre juleølene fordi den
er et lysere hveteøl. Etter å ha drukket
nærmere førti relativt like juleøl og
smaken av lærlapp har lagt seg permanent i munnen, var det godt med noe
annerledes. Nøgne Ø drister seg utpå
og bryter med juleøltradisjonen. Med
en tydelig smak av nellik, korianderfrø
og sitrus skårer de i mål. Dette er high
risk, high reward.

Sterkøl
Haandbryggeriet Halvor’s Jul 8 %
Karakter: D
Med en lukt som gir assosiasjoner til
blomster og bier, utbryter en i panelet:
«Denne lukter som Aune Sands nye
roman!» Hva det innebærer, vites ikke,
men vi ser for oss at dette er et øl som
må drikkes til desserten. Det smaker
julete, det gjør det, men ettersmaken
kunne med fordel gått over fortere.
Jula blir kjip hos Halvor i år.

CB Juleøl 6,5 %
Karakter: C
Det er tydelig at kristendommen har
hatt stor fremgang i bibelbeltet, men
ølbryggeriet, det har stått på stedet
hvil. «CB er en mår i fåreklær», slenger
en i panelet ut. Hen om det, CB juleøl
er helt på det jevne.

Dahls Juleøl 6 %
Karakter: C
Vi gir et oppmuntrende klapp på
skulderen til Trondheim, dette er noe
av det bedre dere har levert på en
stund! E lysere øl som fortsatt evner å
beholde det distinkte juleølpreget, det
kan vi like. Med smak av bringebær er
dette et friskt alternativ.

Nøgne Ø God Jul 8,5 %
Karakter: B
Dette er en litt mer lettbeint variant!
Digg kullsyre og kraftig smak til tross,
dette er et øl som ikke gjør så mye ut
av seg. Et mørkt øl du kan drikke mye
av, og en real tørsteslukker. Mer trenger man kanskje ikke? Vi slår et slag
for det anonyme ølet i mengden!

Fredrikstad Juleøl 4,7 %
Karakter: B
Det skummer godt i glasset fra Fredrikstad! Ølet leverer, men vi aner et
snev av dårlig lukt? Kanskje er det bare
oss, vi har tross alt rukket å bli ganske
varme i trøya.

Hansa Julebrygg 6,5 %
Karakter: B
Nå begynner Hansa å komme inn på
noe. Vi befinner oss fortsatt i Bergen,
men regnet har lettet litt. Det står på
lokket at den er brygget i sludd, men
sluddet virker ikke til å ha trengt inn
i øltanken. Dette er øl for den gemene
hop.

Nøgne Ø Julequad 2020 10 %
Karakter: C
Dahls Juleøl 4,5 %
Karakter: D
Vi vet ikke hva Trondheim tenker på
som jul, men bananer har ingenting
i juleølet å gjøre. Hvis Banos hadde
startet et bryggeri, ville dette vært
resultatet. Dette minner om festbrus,
Oskar Sylte og ståltank.

«Dette er syrlig, fordi det setter i gang
spyttkjertlene», sier han med bachelor
i barista. Julequad 2020 har smak
av mørk sjokolade og har ikke en så
fremtredende lukt. Smaken er ikke så
altomfattende, men komprimert og
god. Det gaper ikke over for mye, men
treffer godt innenfor et lite segment.
Dette kan bidra til å gjøre 2020 til et
litt bedre år.

Borg Juleøl 6,5%
Karakter: D
«Her har vi et likegyldig juleøl, men det
er likevel øl», uttrykker én i panelet.
«Jeg synes det smaker svett», påstår en
annen. Dette befinner seg i kategorien
«safe». Du krenker verken deg selv eller
noen andre om du tar med dette – men
du imponerer heller ikke.

Nøgne Ø Ekstra God Jul 13,5 %
Karakter: D
Nå er vi over i mørkets materie. Her
virker det som om karamellen har
brent seg i gryta. Den er klissete,
ekstremt søt og har bittelitt smak av
asfalt. Dette virker til å være i det øvre
arsenalet til Nøgne Ø og er nok for de
viderekommende. For panelet som
ikke er fullt så viderekomment som
ølet krever, så var ikke dette en ekstra
god jul.

Hansa Juleale 9 %
Karakter: E
Nei, fysjamei! Dette minner om
bemanningskrisa i jordbæråkrene i
sommer. Vet de i det hele tatt hva jul er
i Bergen? Vi forventer mer av Hansa.

Ringnes Juleøl Sterk 6,3%
Karakter: B
Her leverer Ringnes et sterkt bidrag.
Umiddelbart blir man møtt med en
innbydende lukt og klassisk juleølsmak. Det er bra med kullsyre i ølet, og
det har en smak av karamell, knekk og
ristet malt. Dette egner seg nok godt
til julematen.

Nøgne Ø Rød Jul 8 %
Karakter: B
Rød jul er et romslig og godt øl. Med
dette får du en jul preget av humle. Vi
har trua på humlejula 2020 og anbefaler dette som et noe vågalt valg ved
siden av julematen.
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Jacobsen Unlimited Dedication
Christmas Ale 7,5 %
Karakter: C
«Denne kjører seg inn på et annet spor.
*rap*» Ølet har en mer sitrusbestemt
sødme og er litt mer hvetepreget. Det
er lettdrikkelig, samtidig som det minner om jul.

E.C. Dahls Kong Vinter 7 %
Karakter: C
Trondheim byr opp til dans, men bommer på et par av trinnene. Det er akkurat nok balanse mellom det søte og det
bitre. Det fullfører løpet, men det blir
ingen ny verdensrekord. Det har ingen
grove feil, men av og til er det det beste
komplimentet du kan få.

Ringnes Julebokk 9 %
Karakter: C
Ringnes Julebokk får oss til å savne
sommeren. Et sterkt øl med mye smak,
men det mangler syrlighet for å sikre
seg en plass i toppsjiktet.

Nøgne Ø Nordic Noir 15,5 %
Karakter: B
Testens største diva med en pretensiøs
og miljøfiendtlig innpakning. Med en
smak av konfekt og sviske og en alkoholprosent som garanterer hodepine,
er dette et dessertøl som fordrer at det
deles. Plusspoeng for at du kan bruke
innpakningen til å smugle ekstra ruller
med snus over svenskegrensa. Minuspoeng for manglende skrukork.

Sagene Tannhjul 8 %
Karakter: C
«Dette var bare mørkt», utbryter panelet, og vi konkluderer med at dette
har kjørt seg fast i et spor, og sporet
heter kaffegrut. Det sliter alene, men
vi er optimister og tror at det vil
smake bedre til mat.

Grünerløkka Julebokk 6,5 %
Karakter: D
Nå må grabbarna på Løkka brygghus
stramme seg opp. Dette er blomstervann tilsatt sukkerkulør. Det er noe
som ikke stemmer helt med dette juleølet. Smaken er litt fuktig og minner
om våt tobakk. Brygghuset byr opp til
sving, men klarer ikke helt å avslutte
dansen.

Nøgne Ø Svart Jul 10 %
Karakter: F
Dette har mye lukt. Det er julesylte og
pepperkake vol. 2. Nelliken og kardemommen er litt overkill, og selve ølet
kan minne om å putte ananas på pizza
i Napoli: Noen vil kanskje like det, men
da er du unntaket fra regelen. Konsistensen og fargen er så mørk at Nøgne
Ø kan vurdere å søke medlemskap i
Opec.

Fredrikstad Juleøl 6,5 %
Karakter: C
Med dette ølet blir det tydelig at Plankebyen ennå ikke kan ta tittelen som
juleølbyen. Ølet har lite å by på, likevel
er den ikke vond. Den er kanskje litt
kjedelig, men noen ganger er det ikke
så dumt at juleøl er litt kjedelig.

Sagene Sterk Jul 6,5 %
Karakter: B
Sagene tilbyr en rundreise i ganen,
der bitterheten får lov til å diktere den
siste etappen. Et godt juleøl som ikke
er for søt. Det eneste vi har å utsette
på dette, er at den er ganske daff, litt
kullsyre hadde gjort seg!

Alkoholfritt juleøl
Hansa Juleøl 6,5 %
Karakter: D
På låven sitter nissen med sitt Hansa
juleøl og skjønner ikke hvorfor alt skal
smake så himla søtt. Dette er ganske
godt, men gir opp på halvveien. Her
aner vi konturene av ufullendt potensiale.

Santa Clausthaler
Karakter: D
Vanlig alkoholfritt øl er ofte ikke så
godt, men dette er ganske greit. Det
smaker likevel ikke så mye, som pommes frites uten piffi. Det har potensiale
til å skuffe, men skuffer ikke nevneverdig. Det er likevel ikke veldig mye som
minner om jul, men det kunne fungert
som en alkoholfritt helårsøl.

Munkholm Alkoholfritt Juleøl
Karakter: F
Vi er djupt såra og vonbrotne over
mangelen på innsats som er lagt ned
i dette ølet. Her har dere ikke prøvd
engang! De permitterte smakstesterne
hos Munkholm må få komme tilbake
på jobb, asap!
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(følg spillelista på spotify)

Universitas anbefaler

Fride Selnes Jensen, anmelderredaktør

Solå – B Mine
Noe etterlengtet vintersol for ørene!

Niilas – Mesa
Jeg ønsker meg denne på et dansegulv til jul, takk

Small Boy – Bobby Go Home

Sagene Hvit Jul
Karakter: E
Dette er et veldig godt alkoholfritt øl,
men det har ingenting med jul å gjøre.
Det må presiseres at panelet ikke er
mot akoholfritt øl, men vi er mot falsk
markedsføring. Tips til Sagene Bryggerier: Dette hører ikke hjemme i julekategorien. Dere kan helt fint selge dette
året rundt. «Jeg må trøste meg med
litt akevitt», utbryter en i panelet.

Akevitt
Arvesølvet Aquavit 40 %
Karakter: B
Dette er en god allrounder. Du møtes
med en vennlig og innbydende lukt
som vekker interesse og stryker deg
medhårs. Først når du er blitt komfortabel, gir den deg et godt slag i magen.
Liker du ikke dette, så liker du ikke
akevitt. Selv din kristne tante Baslaug
kan forføres av dette. Flasken er estetisk fin og gjør seg godt på Instagram.
Dette arvesølvet kan vi leve av etter
oljen.

Nøgne Ø Julefri
Karakter: A
Nå nærmer vi oss juletider! Ordentlig farge og mye flott krydder, med
herlig innslag av kardemomme.
Her har bestemor dratt frem alt
fra spiskammerset. Trenger du et
alkoholfritt juleøl er dette veien å
gå. Full skår for ikke å prøve å lure
kundene.

Hvor, og hvorfor, har denne duoen gjemt seg?

Jonathan Floyd, Arif – Heartbreaker
Arif bryter stillheten med lovende ung hit-maker (og
sikkert også heartbreaker)

Kulturkalender uke 48
Drive-in kino på Tryvann

ut nov.

Savner du den varme, tette luften i
en kinosal? Jeg også. Og har du alltid
hatt en liten drøm om å oppleve en
amerikansk drive-in-kino, sånn som på
film? Jeg også! Er du en av få osloboere
med lappen og tilgang til bil, så tilbys
nå denne klisjefylte opplevelsen på
Tryvanns parkeringsplass ut november.

Egge Gård Juleakevitt 40 %
Karakter: B
Dette akevittet krever noen lesesalår
på baken og er derfor perfekt for den
evige student! Til å ha en lukt som
minner om håndspriten på SiO Athletica (grusom), er smaken ganske konservativ. Det har ligget på sherryfat
og er tilsatt eplebrennevin noe som
støtter opp under vårt argument om
at det smaker som stua til bestemoren din lukter. Dette er et akevitt
for viderekomne. Alle tiders å dra
frem når du skal imponere din alkoholiserte svigerfar.

Hvor: Parkeringsplassen til Tryvann skisenter
Pris: 175 kroner

Hellstrøm Juleaquavit 2020
40 %
Karakter: D
De siste årene har flere og flere produkter blitt velsignet med Hellstrøms
merkevare, men dersom resten av
Hellstrøms produkter holder dette
nivået, er det mulig han heller burde
satse på å produsere håndsprit. Dette
både lukter og smaker for mye sprit,
men det er kanskje lett å forveksle
antibac med akevitt i disse koronatider.

Pinnekjøtt Aquavit 40 %
Karakter: E
Vi skjønner greia, dette er laget
for å matche fårefettet og tillater
seg derfor å være ekstra sterk.
Men fytti katta, dette var ikke noe
godt. Ubalanserte greier som svir
i nesa.

Statholderens Akevitt 38 %
Karakter: E
Dette lurer oss inn med en god
aroma, men allerede ved første
sipp blir vi slengt i bakken av
lime, eucalyptus, fennikelfrø og
det som verre er. Dette minner
oss om Tiktak og bygdefester på
grendehuset. Akk, å være 16 år
igjen! «Samtidskunst har sine
begrensninger», sier en i panelet
slukøret.

27/11–

Uinspirert på julegavefronten?
Kunstnerforbundet er redningen!
Hvert år inviterer de til juleutstilling,
der alle utstilte arbeider selges rett
fra veggen og kan tas med hjem
samme dag. Det stilles ut alt mellom
kunstens himmel og jord, fra malerier
til keramikk og tekstiler, og verkene
kommer i alle fasonger og prisklasser
– Support your local artists!
(Husk munnbind!)
Hvor: Kjeld Stubs gate 3
Når: Fra 27. november

Tre nøtter til WHAAAT!?

hele des.

I fjor fikk Det andre teateret besøk av
blant annet Neo fra «Matrix», Sebastian
fra «Den lille havfruen» og MacGyver
da de skulle sette opp sin versjon av
folkefavoritten «Tre nøtter til Askepott».
Hvem kommer Popelka til å støte på i år?
Så lenge Oslo kommune er med, kan alt
virkelig skje, når teateret igjen inviterer til
denne absurde, men høyt elskede norsktsjekkiske juletradisjonen.
Hvor: Det andre teatret
Når: Hele desember
Pris: 245 kroner

Atlungstad Juleaquavit 40 %
Karakter: D
Dette akevittet er en sitruspreget
smakseksplosjon for den uerfarne.
Det har en rund innpakning, og smaken treffer deg skarpt, men kollapser
like fort som den kom. Litt søt og
kan minne om de ekle konfektbitene
som alltid blir liggende igjen i eska. På
samme måte er det dette som kommer
til å bli stående bakerst i barskapet på
hytta frem til barnebarna dine finner
den førti år senere. Det gjør jobben,
men det blir med det. Har du fått det i
gave, er det fint å gi videre.

Kunstnerforbundets
Juleutstilling

hele des.

Frivillig jul

Ikke alle har noen å feire jul med, og
for noen er den kommende måneden
kanskje spesielt vanskelig. Heldigvis
finnes det fine folk som jobber for
at ingen skal sitte alene i julen, og
har du litt tid og omsorg til overs,
kan 2020 kanskje være året du også
melder deg som frivillig? Har du ikke
mulighet på selve julaften, finnes
det muligheter også i dagene før og
etter, og ingen bidrag er for små.
Hvor: Alternativ jul, Kirkens bymisjon,
Frivilligsentralen, Blå kors

Ukas anbefaling

Maria Jostad, journalist i Universitas

Gi litt f
Hvem: Alle med eksamen Hva: Snacks Hvorfor: Et sted må grensa gå

Ikke kan vi dra på byen, drikke oss dritings og danse natta lang, og nå kan vi
heller ikke sitte oppe og se på Netflix
hele natta. Eksamenstiden er i gang for
fullt, og med det følger pinefulle timer
på lesebenken. Om du ikke var en flittig student de tre første månedene av
semesteret, så tenker du at nå, nå skal
du i alle fall være litt flink! Men det går

grenser for hvor flinke vi kan være. Med
tusen smittevernregler å forholde oss til
var det i utgangspunktet nok å passe
på. For ikke å pådra deg flink pikesyndromet ytterligere bør du ta ethvert
black week-tilbud på julegodteri, ostepop og Pepsi Max som en oppfordring
til å kose deg der du kan.

Ukas advarsel

Aksel Rogstad, journalist i Universitas

Stop the count
Hvem: Den bokstavelige og metaforiske hornbrille
Hva: Post election depression Når: I vinterens mørke timer

Atter en sesong av «Keeping Up with
the ‘Muricans» har omsider nådd sin
slutt – i det minste for dem med et sunt
forhold til politikken på den andre siden
av dammen. Joe Biden er kanskje utpekt som USAs neste president, men
dette giftige forholdet slipper ikke grepet så lenge det ennå er utalte stemmer
i New York å granske eller en døgnflue
av en rettssak å glo på. Vinterdepresjo-

nen gjør sitt inntog, og den består av
å fortelle seg selv at twitterprofilen til
Nate Silver fortsatt er verdt å sjekke en
gang i timen. Det er på tide å gå hjem
nå, gnisten gikk ut av denne valgvaken
for lenge siden. Hva, kontrollen over
Senatet hviler ennå på to oppgjør i
Georgia? Nei, du hørte ikke det! Du har
andre, meningsfulle ting å fylle mørket
med.

Ad notam

Universitas oppsummerer uka

Vi spør

av Solstrålene

Fellesskapets regjering
I semesterets trettende utgave av
Universitas kan du lese at regjeringen har foreslått å trekke tilbake 600 millioner kroner som
er øremerket studentene under
koronakrisen. Nå kan Ad notam-redaksjonen avsløre at forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) har
en klar formening om hva han
heller vil bruke pengene på.
– Det er jo slik at om studentpotten ikke blir brukt opp, så går
den tilbake til fellesskapet. Jeg
tror at fellesskapet hadde dratt
mer nytte av at pengene ble
brukt der de trengs – nemlig til
å oppruste det norske forsvaret,
sier Asheim, og legger mumlende til:
– Og kanskje til å kompensere for skattelette for de rikeste.
Asheim forteller at han, basert på sikkerhetsgradert informasjon, kan si at det fellesskapet
først og fremst trenger, er beskyttelse fra utenlandske fiender.
– Vi står alle i en vanskelig situasjon nå, og det er lett å tenke
kortsiktig. Studentene trenger

kanskje penger til å betale noe
utover husleien akkurat her og
nå. Men uten et forsvar vil det
om få år ikke være noen husleie
å betale. Leilighetene studentene
er så heldige å nå få bo i, vil være
bombet sønder og sammen av
russerne, sier Asheim.
På spørsmål om på hvilken
måte skattelette for de rikeste
gagner fellesskapet, svarer statsråden:
– Nå må vi holde tunga rett
i munnen, ikke sant. Vi vet alle
at om vi ikke har noen veldig
få styrtrike her til lands, så vil
vi heller ikke kunne stimulere
økonomien i den situasjonen vi
nå står i.
Asheim forklarer dette med
at en stor del av middelklassen
nå er permittert, og at de derfor
bruker mindre penger på ellevilt
konsum enn de ellers gjør.
– Jeg tenker som så at det er
mer praktisk og gjennomførbart
for vår del å gi mye til noen enn litt
til alle. Og til syvende og sist gagner det alle at de rikeste da holder i
gang økonomien.

Ukas studentvin
Eplekjekk: Ukas vin er en fruktig
liten sak fra sydenland. Det er nok
mange som egentlig skulle vært på
et fly til varmere strøk sånn omtrent
nå. Om du vil dagdrømme deg bort
fra mørket og inn i lyset til den gangen det var sosialt akseptabelt å
reise utenlands, er dette vinen
å ta med seg. Med et samstemt og synkront «ooj» enes Synne Hellevang,
vinanmelder i Universitas
panelet i at Faustino V Blanco
nok er en av de beste hvitvinene fra denne
spalten i år. Prisen er også et stort pluss. Vinen kjennes
bemerkelsesverdig frisk og lett til tross for en kort og
intens smak av søte epler. Denne er definitivt god til å
bare hygge seg med, eller til lett mat.
Vinvurderingen skjer i samråd med redaksjonen i Universitas.

Faustino V Blanco 2019
Pris: 134,90 kroner
Land: Spania
Alkohol: 12 prosent

Wizz Air elsker studenter
Når myndighetene svikter studentene, må det private komme dem til unnsetning.
[Ring...ring]
– Hallo, du. Dette er Gjermund
György Griske som ringer fra Wizz
Air. Snakker jeg med Morgan Alangeh i Ansa?
– Ja.
– Flott. Du, jeg har hørt rykter om
at mange norske studenter må feire
jul på studenthybelen i utlandet i år.
Også noen i Ungarn. Det synes vi i
det ungarske flyselskapet Wizz Air
blir for ille.
– Det er inntrykket vi har fått, ja.
– Vi i Wizz Air har jo akkurat
etablert oss i Norge og vil gjerne
strekke ut en hånd til det norske folk.
Vi tenkte derfor som plaster på såret
å tilby studentene ubegrenset med
innenlandsreiser i februar for bare
499 kroner per flytur.
– Eehm, det kan absolutt være
spennende, men jeg må høre med
organisasjonen. Vi ser for oss at det
kan være vanskelig å bare reise hjem
med en flybillett med tanke på alle
karantenereglenene, vi prøver jo å

hjelpe studenter i utlandet.
– Jo, men de kan alltids kjøpe avbestillingsforsikring med billetten.
Det får man for bare 400 kroner ekstra. Da får man refundert hele billettprisen mot et gebyr på 99 kroner.
– Jeg skjønner ikke helt hva du
mener? Tilbudet er godt, men vi
prøver å hjelpe studenter ...
– De kan også utvide innenlandsbilletten til å gjelde utenlands om de
blir Wizz Air-medlem. Det kan jo
være mer aktuelt for utenlandsstuderende.
– Jo, jeg tenker hvis de har anledning til å få billigere billetter, så vil
det være positivt. Hva innebærer
det? Hva vil medlemmene våre få?
– Bare en e-post og abonnement
*hvisker* og kanskje et par tusen
kroner i året. Da blir man en del av
kundeklubben vår, og man får fem
prosent rabatt på alle flyreiser. Man
får også ha med håndbagasje på utvalgte turer.
– Det høres jo spennende ut, så

du mener innenriks, men utenlands? Dette må jeg nok snakke med
de andre om først.
– Det har vært noen tilfeller av
koronasmitte ombord, men vi har situasjonen under kontroll nå. Studenter er dessuten utenfor risikogruppen for alvorlig sykdomsforløp, og vi
vurderer det derfor som helt trygt for
dem å reise med oss. Dersom man
har astma eller andre underliggende
sykdommer, kan man bestille en sykeforsikring gjennom Wizz Air for
bare 2000 kroner.
– Vi har jo som utgangspunkt å
anbefale å ikke reise så langt det lar
seg gjøre. Men så har så har jo Ansa
en egen forsikring for studenter, så
den anbefaler jo vi.
– Vil du vurdere din stilling som
utenlandsstudentenes Wizz Air-ambassadør?
– Det blir nok en liten interessekonflikt der, så det kan jeg nok
ikke gjøre!
– Greit. Vi snallast!

KVISS CORBIN
2. Fox News er kanskje den mest kjente konservative amerikanske nyhetskanalen,
men når ble den grunnlagt?
3. Hva er etternavnet til søstrene Leah,
Margaretta og Catherine, som var pionerer innenfor moderne spiritualisme?
4. Hva heter det høyeste punktet i Oslo?
5. Hvilken by ligger lengst nord av Oslo og
Helsinki?
6. Hva heter det amerikanske tv-programmet som «Homsepatruljen» var basert
på?
7. Hva defineres som en ferdigutfylt pengeanvisning påført et fast beløp på en
utenlandsk valuta?
8. Hvem er direktør for Folkehelseinstitut-

tet?
9. I konteksten andre verdenskrig: Hva står
SS for?
10. Fra hvilken film er dette sitatet hentet?
«Come with me if you want to live.»
11. Hvilke to eksentriske skuespillere møtes
i John Woos «Face/Off»?
12. I hvilket land utspiller mesteparten av
handlingen i filmen «The Beach» (2000)
seg?
13. Hva kalles det kommersielle transportmiddelet som består av en blikk- eller
jernramme på tre små hjul (ett foran og
to bak), ett sete for sjåføren foran og ett
sete bak, med plass til tre passasjerer?
14. Fra hvilket språk kommer ordet «drosje»?
15. Hva kalles en person som utstopper dyr?
16. Hva heter en sykkel som er laget for at
flere personer kan sitte etter hverandre

og sykle?
17. Sovjetunionen starter tilbaketrekning av
sine styrker i Afghanistan, i Norge blir
røyking forbudt i offentlige lokaler (utenom serverings- og overnattingssteder),
TV Norge ble Norges første reklamefinansierte kanal, skiskytter Tarjei Bø blir
født, og OL i Calgary arrangeres. Hvilket
år er det snakk om?

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.

18. Lionel Messi og Cristiano Ronaldo har
fått tittelen verdens beste mannlige
fotballspiller henholdsvis seks og fem
ganger siden Fifa begynte med denne
utdelingen i 1991, men hvilke to utøvere
deler tredjeplassen med tre seire hver?

av Gabriel Corbin-Arntzen,
journalist i Universitas

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

19. Hvilken nasjonalitet, utenom britisk, er
vanligst i Premier League?
20. Denne tidligere fotballspilleren spilte for
Sporting CP, Barcelona, Real Madrid og
Inter Milan. Hvem er det snakk om?

1. Joe Biden. 2. 1996. 3. Fox. 4. Kjerkeberget. 5. Helsinki. 6. Queer Eye for the Straight Guy. 7. En reisesjekk.
8. Camilla Stoltenberg. 9. Schutzstaffel. 10. «The Terminator». 11. John Travolta og Nicolas Cage. 12. Thailand. 13. Tuk-tuk (eventuelt rickshaw, bajaj, mototaxi eller babytaxi). 14. Russisk (betyr lett vogn). 15. Taksidermist. 16. Tandemsykkel. 17. 1988. 18. Zinedine Zidane og Ronaldo (Luís Nazário de Lima). 19. Fransk (31
spillere, 9.1 % av alle spillerne). 20. Luis Figo.

1. Vinneren av det amerikanske presidentvalget har vært kjent i en stund, men
først tirsdag 24. november ble resultatet
klart i Pennsylvania. Hvem vant staten?

SVAR/DOM

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

Rebus

av AntiRebus Rebusklubb
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HINT: Klem fra oss <3. Send løsning universitasdesk@gmail.com
FORRIGE LØSNING: «Gravølsmitte» Det klarte Tina Fossum, Alexander Ravnanger, BAB, Ingjerd, Den kuleste jentegruppa ever.
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