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D

et siste året er det trolig satt norgesrekord i antall studentundersøkelser i løpet av tolv måneder. Igjen og igjen har offentligheten
latt seg sjokkere av dramatiske enomhets- og psykisk uhelsetall
blant landets unge voksne. Og gang på gang har høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) benyttet anledningen til å uttrykke sin forståelse
og medlidenhet, for så å legge ut om alt han og regjeringen har gjort – og
skal gjøre – for studentene.
Samtidig, et annet sted sentralt i Oslo, har et ærverdig bygg stått
tomt – klart til å la seg omgjøre til et studenthus med potensial til å skape
fellesskap og samhold blant ensomme studenter, på tvers av utdanningsinstitusjoner. Der kunne studentene samlet seg for å bygge opp igjen det
lille som var av studentmiljø i hovedstaden før pandemien inntraff. Kanskje kunne også et samlingspunkt i selve bykjernen ha løftet studentmiljøet til høyder som det avsidesliggende Chateau Neuf aldri har klart. Det
står imidlertid en mektig aktør mellom studentene og studenthusdrømmen: ingen ringere enn Asheims egen regjering.
I mai i fjor besluttet nemlig regjeringen at St. Olavs gate 32, i stedet
for å selges direkte til SiO, skulle selges på det åpne markedet, og trosset
dermed ønsket fra et samlet Oslo bystyre. «Det vil både sikre god bruk
av eiendommen i fremtiden, og at statens inntekter fra salget reflekterer
eiendommens reelle verdi», sier kommunal- og moderniseringsminister
Nikolai Astrup (H) til Universitas, før han legger til at løsningen gjør det
mulig for SiO å delta og legge inn bud. Takk, o alltid-så-barmhjertige
regjering, for muligheten til å delta i en budrunde mot storkapitalen som
studentsamskipnaden umulig kan vinne.

Hvor mange nedslående
rapporter skal til for å få
politikerne til å oppriktig
bry seg?
Representanter for regjeringen ser ut til å være enige i at det er
bekymringsfullt at én av fire studenter har selvmordstanker og at over
halvparten av studenter er ensomme, ifølge den nylanserte Studentenes
helse- og trivsels undersøkelse. Men det er tydeligvis ikke bekymringsfullt nok til å stoppe regjeringen fra å sette profitt foran studentenes
velferd. Vi spør oss selv: Hvor mange nedslående rapporter skal egentlig
til for å få politikerne til å oppriktig bry seg?
I denne ukens utgave av Universitas kan du lese at SiO mot alle odds
har meldt seg på den pågående budrunden. Det SiO kunne trengt nå,
var at en av aktørene som konkurrerer om ordet i dagene rundt fremleggelsen av rapporter om studentenes psykiske uhelse, åpner lommeboka.
Stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (Ap) beskriver det overfor
Universitas som «en gyllen mulighet til å gjøre noe flott for byens studenter». I høst valgte regjeringen å si fra seg denne muligheten og sende
ballen videre til Oslo kommune. Men å bidra økonomisk til oppkjøp av
et studenthus er ikke kommunens «primæroppgave», ifølge byråd for
næring og eierskap Victoria Marie Evensen (Ap).
Det er lite som tyder på at noen vil komme studentene til unnsetning
i kampen for et felles samlingspunkt i Oslo sentrum. Trolig vil 1800-tallsbygget til Høyre-statsrådenes fornøyelse vies til kontorer eller annen
lukrativ virksomhet, mens studentenes jakt på et brukbart samlingssted
fortsetter. SiO og Velferdstinget har ennå ikke erklært slaget tapt og kan
ikke gjøre annet enn å be de pengesterke eiendomsaktørene om nåde.

Stopp
oppmerksomhetsranet
Maskinen i bukselomma er trolig et større
problem enn studenter flest vil innse.
impulser. Og universitetet er ikke akkurat stedet
for å gi etter for dem.

Kommentar
Aksel Rogstad,
idé– og debattredaktør i Universitas

M

obiltelefonen må være slått av før en
går inn på lesesalen. Mobiltelefoner
som er slått på, men med avskrudd
ringelyd er heller ikke tillatt. Kan
ikke mobiltelefonen slås av, ta av batteriet. Mobiltelefoner på lesesalen har ikke lov til å komme med
så mye som ett lite pip. BRUDD KAN MEDFØRE
BORTVISNING!
Slik lyder lappen som er klistret på plassene
i Blindern-lesesalen med det ærverdige navnet
Store fysiske lesesal. Til tross for den nådeløse tonen trenger man ikke
å lete lenge i rommet
for å finne studenter
som stadig trekker opp
det svarte mirakelapparatet, og undertegnede lar seg heller
ikke skremme når det
ikke går noen gråhåret
dame med røykestemme rundt og kontrollerer. Fysikkbygningen er blant Blinderns eldste;
alle moraliserende bud om mobilens samfunnsdestruerende natur er da minst like utdatert?
Vel, «Mobiltelefonregler», som budtavlen heter,
har nok mer for seg enn man ønsker å innrømme.
Smarttelefonen representerer en historisk kraft
som trenger seg inn i sinnet som få før den, og ungdommen nå til dags hadde kanskje hatt godt av en
røykestemme i ryggen likevel. I informasjonsalderen må hodet hele tiden begrunne det for seg selv
når det skal noe annet enn å gi etter for primitive

De lærde strides om hvor ofte vi griper til det

flyktige digitale rommet, og hva det i verste fall
gjør med oss. I nyutgitte Appenes planet nevner
Thomas Hylland Eriksen akademikere som ergrer seg over at ungdommens mediebruk nesten
ikke inneholder langlesning på godt, gammeldags
papir lenger (studentene til litteraturprofessor
Katherine Hayles leser knapt bøker), men også
studier som tyder på at det kanskje ikke gjør så
mye. Blant konklusjonene er uansett at smarttelefonens konstante jag svekker vår evne til «langvarig konsentrasjon av typen som gjør oss i stand
til å lese Brødrene Karamazov og lytte til Bachs
juleoratorium», og gjør oss «adskillig dårligere til
å sette enkeltelementer i rekkefølge for å etablere
en årakssammenheng eller skape en kumulativ
kompleksitet der helheten
er større enn delene».
Har vard-psykologen
Shoshana Zuboff legger
seg i enda mer dramatiske
ordelag, når hun i bestselgeren Overvåkingskapitalismens tidsalder gransker
generasjonen som fra
oppveksten av har vært tilnærmet kontinuerlig
koblet opp mot internetts vidunderverden: Diagnosen er intet mindre enn en svikt i utviklingen
av egen identitet og eget verdigrunnlag, uten evne
til å definere seg selv uten sammenligning med
forvrengte idealer.

Den gjengse student
har mye å tjene på en
høyere suspekthippie-faktor

Arkivaren

Man kan mene mye om hvorvidt disse problembeskrivelsene egentlig gjenspeiler ens eget liv, eller
om det snarere er boomer-generasjonen som har
behov for å heve seg over de unge

Historiske skråblikk av
Anna «Gravern» Krokene

Medisinstudenter er psykopater
I 2003 skrev Universitas om et tyveri ved Det
medisinske fakultet. Over en femårsperiode ble det
stjålet menneskevev for 50.000 kroner. Professor i
histologi, eller vevslære på godt norsk, Bent Rolstad
var overbevist om at det var noen studenter, eller
«slendrianer», som ødela for de andre studentene.
For det var nemlig bare studentene som hadde
adgang til laboratoriet, også de ansatte, da ... kremt.
Rolstad er i hvert fall ikke nådig når han konstaterer
at det «befinner seg psykopater på hvert kull».
Universitas onsdag 24. september 2003

Såmmå å je ær hen i væla, bære je ser Mjøsa

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.

Daglig leder:
j.v.trovag@universitas.no

Jone Trovåg
91 57 39 67

Annonseansvarlig:
geir.dorp@universitas.no

Geir Dorp
22 85 32 69

Besøksadresse:
Post:
Epost:
Nettside:

Moltke Moes vei 33

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

Denne uka kan du atter en gang lese om oslostudentenes dyre leiepriser. Prisøkningen på leiemarkedet
vil ingen ende ta. Kanskje er løsningen å droppe
kaffelatten, finne frem kokekaffen og flytte til distriktet?
OL på Lillehammer i 94 førte med seg mye godt, blant
annet et hotell turned studentboliger noen år etter
ilden var slukket. Oppland Studenthotell kan skilte
med rom utstyrt med eget bad, telefon, kabel-tv og
hårføner. Ta steget og bytt Marienlyst mot Mjøsa i dag!
Universitas onsdag 22. august 2001
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ILLUSTRASJON: ØIVIND HOVLAND

og lovende. Men i en verden hvor folks oppmerksomhet
er på vei mot å bli handelsvare nummer én og tabloidpressens suksessoppskrift er å stemple alt som faretruende
viktig under banneret AKKURAT NÅ, er det sosialt dynamitt å la smarttelefonen bli den forlengelsen av sinnet vi
har latt den bli.
På internett finnes ingen bremser. Ingen rammer hindrer sinnet fra å flakke mellom sine umettelige informasjonsbehov uten å ta stilling til hvor det egentlig er verdt
å legge innsatsen. Når stadig færre studenter vokser opp
med lange, vanskelige bøker blandet inn i morsmelken, er
det ikke rart om stadig flere av dem ender opp med å klage
på Jodel om at de ikke vet hva de vil i livet. I informasjons-

Øyeblikket

alderen er eierskap over egen oppmerksomhet den største
dyd – men informasjonsalderens ikon ligner mer og mer
på en eneste stor oppmerksomhetsterrorist. Kanskje høres
jeg ut som en reaksjonær bestefar som lever for å dele lavoppløsningsmemes på Facebook, men de gamle er nå en
gang eldst. I blant, i hvert fall.
I forrige ukes Universitas møtte vi to studenter som fant

ny livsgnist og innsikt etter å ha begynt med regelmessig
meditasjon. «Plutselig innså jeg at kroppen min og det som
bor i meg, rommet mye mer enn jeg tidligere hadde forstått», kunne psykologistudent Dominic Munton melde.
Vi skal passe oss så vi ikke undervurderer verdien av

å la hodet ta ting i et bedagelig tempo, med følsomhet
for tankestrømmens nyanser. Og om det bare er suspekte
hippier som kan finne på å sette seg på en stol og lukke
øynene i en halvtime, så har nok den gjengse student mye
å tjene på en høyere suspekt-hippie-faktor. Listepoppen
kan med fordel byttes ut med frijazz i samme slengen, og
les gjerne «Mobiltelefonregler» med røykestemme og mer
innlevelse neste gang.
debatt@universitas.no

av Giulia Troisi
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ØKONOMIPROFESSORER OM STUDENTENES LEIEPRISER:

Skeptiske til at SiO

– Bygg mer: Halvor Mehlum, økonomiprofessor ved UiO, mener at å bygge flere studentboliger er den beste måten å redusere husleia for studenter på.

Flere studentboliger, bilfritt sentrum og
hjemmekontor. Slik mener ekspertene at husleia
for oslostudenter kan reduseres.
Studentenes husleie
tekst Live Tronstad
foto Frida Roland

SiO må senke leia! Nei, vi må øke
studiestøtten! Nei, vi må bygge
flere studentboliger! Hvordan
kan husleia egentlig reduseres?
Det er et brennhett tema i studentdebatten og i Universitas’
debattspalter. På lederplass har
blant annet ideen om en makspris på leiemarkedet blitt luftet,
slik som det nylig ble innført i
Berlin.
Universitas har hørt med tre
eksperter om hva de tenker er
den beste løsningen.
Halvor Mehlum, professor

ved økonomisk institutt ved
Universitetet i Oslo, er tydelig på
hva han mener vil være det beste
for studenter.
– Det mest gunstige for studenter ville være mer SiO-aktig
aktivitet, som tilbyr et beskyttet
marked kun for studenter, hvor
leieprisene er betydelig lavere
enn på privatmarkedet.
Grunnleggende økonomisk
teori tilsier at et økt tilbud, uten
at etterspørselen endrer seg, vil
føre til lavere pris i markedet.
Det vil si at dersom det bygges
flere studentboliger i et regulert
undermarked kun for studenter,
uten at antallet studenter på jakt
etter studentbolig øker, vil det
hjelpe de studentene som får leie

bolig samtidig som det også kan
ha positive ringvirkninger i det
private markedet.
– Bygg flere studentboliger
På leiemarkedet generelt kan
prisene presses ned dersom det
gjøres mer fordelaktig å leie ut,
ifølge Mehlum.
– Å fjerne rentefradraget for
de som kjøper for å bo i egen
bolig, kan være en måte å få et
større og litt mer variert utleiemarked på, som igjen kan presse
ned prisene, sier han, men innvender raskt:
– Det er ikke sikkert at studentene vinner på det, dessverre.
Det kan gjøre det vanskeligere å
komme inn på boligmarkedet
senere, dersom leiemarkedet utvides, sier han.
Professoren mener det mest
effektive studenter kan gjøre

politisk, er å etterspørre mer
Mehlum mener også det er
midler fra politikere i staten og enkelte saker studentene taktisk
kommunen til
sett kan kjempe
SiO-lignende
for, som kan
aktivitet. Han
senke leieprisene:
mener samskipnaden allerede
– Bilfritt sentilbyr en relativt
trum, for eklav leiepris til
sempel. Da vil
studentene.
familiene som
– I tillegg kan
er avhengig av
man jobbe for
bilen, flytte ut
at det ikke riav sentrum, så
ves boliger som
kan studentene
inneholder leibo der i stedet.
eobjekter som
– Hj e m m e er relevante for
kontor er det
studenter. Det
også lurt å være
er krise for stupositiv til. DerAndré Kallåk Anundsen, nestleder ved
forskningssenteret Housing Lab
dentene om litt
som de som jobslitne bygårder
ber i Barcode,
blir revet og erheller kan ha
stattet med strøkne leiligheter hjemmekontor, trenger de ikke
med boblebad og takterrasse.
lenger å bo på Sørenga. Da kan

Slik det er nå,
får studenter
dårligere
kjøpekraft
for hvert
år som går,
sammenlignet
med andre
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O skal ta regningen
studentene bo på Sørenga. Da
blir det sikkert ikke så mye klaging på all badingen og festingen
der, sier han og humrer.

litikerne om å bygge flere studentboliger. I tillegg mener jeg
studenter kan være fornuftige
og ikke klumpe seg sammen i
byene. Bygger man studentboli– Staten må gripe inn
ger på St. Hanshaugen, så er det
Professor ved Norges Handels- kostbart og vil reflekteres i leihøyskole (NHH) Ola Honning- eprisen.
dal Grytten forteller at de høye
– For der skal de rike bo?
leieprisene i hovedstaden har rot
– Skal man bo der det er mest
i de høye boattraktivt å bo,
ligprisene.
så må man reg– Problene med å betale
met i Norge,
mye også. Jeg
og særlig i
har ikke råd til
Oslo, er at boå bo midt i senligmarkedet
trum i Oslo.
er overpriset,
– Er det en
fordi det finmulig løsning
nes for få boat SiO selv religer. Dermed
duserer leiepriblir leiepriser
sene sine?
overpriset, og
– Det kan
Halvor Mehlum, økonomiprofessor ved UiO
dermed blir
du si, men de
studentboliger
leier jo allerede
overpriset. Hvis man skal gjøre ut til 60–65 prosent av markedsnoe for studenter, må staten gri- pris, så i hvilken grad har de
pe inn på noe vis, sier han.
egentlig råd til det? spør Grytten
Han peker på flere mulighe- og legger til:
ter:
– Men det er klart: De skal
– Én løsning er at det bygges ikke leie ut til fortjeneste, men
flere studentleiligheter, og at de til kostnadspris. Det er noe som
blir subsidiert og kan leies ut til må ettergås.
kostnadsprisen, som er lavere
Styreleder i SiO Stine Johanenn markedsprisen i Oslo. På nessen informerer om at SiOs
den måten vil også typiske stu- leiepriser reflekterer kostnadsdentleiligheter på privatmarke- prisen.
det også falle i pris, sier han og
– Våre leiepriser er kostnadsfortsetter:
ARKIVFOTO: RODRIGO FREITAS
– Det gjør SiO nå. En
ettromshybel hos SiO
ligger kanskje rundt
6000 eller 6500 i måneden, mens man i privatmarkedet i Oslo mest
sannsynlig må ut med
nærmere 10.000 for det
samme, sier Grytten.
En utvidelse av et
offentlig
subsidiert
studentleiemarked er
derfor en god løsning,
ifølge både Mehlum og
Grytten.

Det mest
gunstige for
studenter ville
være mer SiOaktig aktivitet

Dyrt å bo sentralt
I tillegg mener NHHprofessoren at man kan
ta tak i det overprisede
boligmarkedet direkte.
– Man kan legge til
rette for mer fortetting
og at man bygger i høyden, og gjøre at det blir
enklere og rimeligere å
bygge, sier han.
– Så hva konkret vil
du råde studenter om å
gjøre dersom de vil ha
lavere leiepriser?
– De burde be po-

dekkende. Det vil si at de skal
dekke kostnader vi har ved bygging av boligen, nedbetaling av
lån og for generell drift av bygg.
Husleieprisen vår er med andre
ord høy nok til at budsjettet går
rundt, men vi driver ikke med
profittmaksimering, informerer
hun i en e-post til Universitas.

pel studenter, kan det gå utover
noen andre som det blir vanskeligere for.
I tillegg peker han på at en
justert studiestøtte kan være en
alternativ vei å gå. I dag justeres
studiestøtten i henhold til konsumprisindeksen (KPI) til en
gjennomsnittlig husholdning.
KPI er et mål på prisnivå som
– Justér studiestøtten
blant annet brukes for å måle inAndré Kallåk Anundsen, for- flasjon i et samfunn.
sker og nestleder ved Nasjonalt
– Det passer jo overhodet ikke
senter for bofor en student
ligforskning ved
som bruker en
Oslomet, mener
mye større del
i likhet med
av sitt budsjett
Mehlum
og
på bolig enn
Grytten at byggjennomsnittet.
ging av flere stuAnundsen
dentboliger vil
mener studengi lavere leiepritene ville vært
ser. Han fastslår
tjent med å jobat mer bygging,
be for en egen
både generelt
«student-KPI»
i markedet og
som bedre respesifikt til stuflekterer prisdenter, vil være
utviklingen på
gunstig.
de varene og
– Samtidig
tjenestene som
Ola Honningdal Grytten,
økonomiprofessor ved NHH
bør man ha i
studenter typisk
tankene at derkjøper. Dersom
som man grilån- og stipendper inn i markedet ved å bygge ordningen justeres i henhold til
til målrettede grupper, så vil det en slik student-KPI, kan dette
kunne ha utilsiktede konsekven- bidra til å opprettholde kjøpeser for andre. Hvis man tilrette- kraften til studenter på leiemarlegger for noen, som for eksem- kedet.

Reguleringer i
leiemarkedet
for studenter
må heller skje
med tilbud og
etterspørsel,
fremfor med
makspriser

– Slik det er nå, får studenter
dårligere kjøpekraft for hvert år
som går, sammenlignet med andre. Tanken er at man skal kunne betale samme leie som andre
uten å måtte spise ris og tunfisk
hver dag, sier han.
Han mener det er en dårlig
idé å tvinge SiO til å senke leieprisene sine.
– Da må kostnadene av det
bæres et annet sted. Da må kanskje studenter leve med et dårligere tilbud ved Domus Athletica
eller et av de andre treningssentrene.
Uenige om Berlin-løsningen
– Nylig i Berlin, og tidligere i
Oslo, har man satt et tak på leiepriser. Kan det være en løsning?
– Vi har flere ganger hatt tak
på leiepriser i Norge, og det har
vist seg på lang sikt ikke å være
mulig. Man må plutselig slippe
opp, og da stiger leieprisene så
det synger etter. Reguleringer i
leiemarkedet for studenter må
heller skje med tilbud og etterspørsel, fremfor med makspriser, sier Grytten.
Anundsen støtter Grytten og
mener en makspris vil forstyrre
markedet og ikke løse det underliggende problemet.
Mehlum tror derimot at det
kan være en mulighet.
– Det fører til at det blir
kamp mellom boligene. Det ble fjernet
i Oslo blant annet
fordi det førte til
at penger ble betalt under bordet,
og at de som bodde
i leiligheter, solgte
kontraktene sine videre, til venner eller
bekjente, sier han og
legger til:
– Men det trenger ikke være et argument mot tiltaket
i seg selv, men det
taler for at det må
holdes litt øye med,
særlig dersom den
regulerte prisen er
langt under markedsprisen.
universitas@universitas.no

Betongbastion: Grünerløkka studenthus er en gammel kornsilo som SiO bygget om til å huse hundrevis av studenter.
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Nytt studenthus i Blinderns
bakhage

Attraktiv beliggenhet: Det er et stort tilbud av fasiliteter i nærområdet til Blindern studenthus. I byggets førsteetasje er det vaskeri og en dagligvarebutikk.

Her kan du bo, hvis du
har jobb ved siden av
studiene.
Studentboliger
tekst Anna Krokene
foto Henrik Follesø Egeland

Mandag flytter de første studentene inn i Blindernveien 6.
Over 18 måneder har Studentsamskipnaden SiO bygget et
flunkende nytt studenthus på
Marienlyst.
Vi får en omvisning i bygget
av Gunn Kirsti Løkka, boligdirektør i SiO, som har alliert seg
med prosjektingeniør for bygget
Kim Sønderland.
Av hensyn til både korona og
kondisjon tar vi trappene fatt.
Studenthuset består av to blokker, med en takterrasse som
binder dem sammen. I første
etasje finnes et fellesvaskeri, og
snart en Joker. I kjelleren er det
selvbetjent sykkelverksted.

På toppen: Gunn Kirsti Løkka er boligdirektør i SiO og er her avbildet på den solrike
takterrassen til Blindern studenthus.

Skogens ro
I bygningen lukter det umiskjennelig skog. Blindern studenthus er bygget i massiveik.
– Det er bra med tanke på
både bygging og CO2-avtrykk.
Så er det grønne tak som er
spesielt bra med tanke på vann-

fordrøyning, men også estetisk
– Du har et helt annet klima i
pent, forteller Løkka.
bygget under byggingen. Luften
Gavlveggen på den ene byg- blir litt annerledes, eller det er
ningen er full av solcellepane- kanskje sånn at du føler det slik
ler, slik at energien til bygget vil fordi det er lyst og fint, humrer
komme fra solcellepanelene og han og fortsetter:
fjernvarme.
– Det er enklere å bygge fordi
På taket av begge bygningene du kan skru alt av teknisk utstyr
samt rundt takterrassen er det opp i himlinger og sånt fordi det
plantet sedum. Sønderland for- er tre, i mosetning til når du må
teller hvordan planten er med bore i betong. Du slipper den
på å fordrøye, altså forsinke, støyen, forteller han.
vannet som lander på området.
Løkka bekrefter at det er et
– Planten kan holde på 80 mye stillere materiale å bygge i.
prosent av vannmengden, så
sender den vannet sakte ut, i Leilighet for én, takk
stedet for at alt kommer ut og I det nye studenthuset er det ingen bokollekned i avløpssystemet med
tivløsninger
en gang, forsom ofte er å
klarer han og
finne i SiOs
legger til:
s t u d e nt b o l i ger. Alle lei– Fordi det
lighetene har
er så mye asfalt i byene,
eget kjøkken
må du holde
og bad.
på
vannet
SiO
har
sånn at ikke
valgt å bare
Gunn Kirsti Løkka, boligdirektør i SiO
alt kommer
bygge enkeltl e i l i g h e t e r,
ut.
Da kan man unngå lignende ettersom det ifølge dem er det
oversvømmelser som den som studentene søker mest på.
– De vil ha sitt eget, kanskje
tidligere i år var på Alexander
ha muligheten til å være sosial,
Kiellands plass.
Sønderland har fått positive men ikke nødvendigvis bo så
tilbakemeldinger fra underen- tett, forklarer Løkka.
Blindern studenthus rommer
trepenører om prossessen med
297 leiligheter, hvor en liten
å bygge med tre.

Vår rolle er
å bygge med
tilskudd og
ligge godt under
markedspris
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Tidløst kjøkken: Barnehagens kjøkken er lyst og har integrerte hvitevarer.

Flytt rett inn: Leilighetene har store vindusflater som gir gode lysforhold.

andel på 18 stykker er parlei– Det er store vinduer for å få vektlegger det mer. Hvis det markedspris.
ligheter. Prisene på leilighetene inn lys, som er viktig når man ikke hadde vært for korona, kan
– Hvem måler dere opp mot
begynner på 6600 kroner for en ikke har så stor
det hende at vi da?
ettroms.
plass. Og det er
– Det er jo privatmarkedet.
hadde tenkt at
Nå står leilighetene som høyde under ta– SiOs oppgave er å ivareta
vi må ha flere
blanke ark, klare til å bli innre- ket for å få mer
boder, men nå studentene. Er det ikke da dumt
det med Sultan-rammemadrass, romfølelse, sier
ser vi at vi må at dere med disse leieprisene legen monstera og et par Billy- Løkka.
prioritere lese- ger opp til at man må jobbe ved
bokhyller. Det er lett å se for seg
sal, sier Løkka.
siden av studiene?
– Når vi bygen tankefull student sitte i de ger nye ettroms– Som sagt er vår rolle å bygge rimelige studentboliger, og så
Ulike roller
brede vinduskarmene og skue leiligheter, ligKim Sønderland, prosjektingeniør
ner de litt på
– Mange vil si at er studiefinansieringen en anutover Marienlyst.
Vi
disse ettromslei- nen skål, sier Løkka.
– Vi prøver å bygge så nøy- hverandre.
tralt som mulig, så det skal være har snakket mye med studen- lighetene er dyre. En gjennommulighet til å gi leiligheten et tene som allerede leier hos oss, snittlig student får inn rundt Frisk bris
om optimalisering og hvordan 8200 kroner fra studielånet i må- I byggets underetasje er det
personlig preg, sier Løkka.
neden; da sitter
– Hvordan har dere gått frem de bør være, sier Løkka.
en
barnehage
som
De færreste av leilighetene man igjen med
for å få kunnskap om hva studentene ønsker i en bolig?
skal drives
1600 kroner hvis
har tilhørende boder.
– Vi har hatt undersøkelser
av SiO med
I en e-post til Universitas man velger den
på flere nivåer. Det ene er hvor presiserer Løkka:
oppstart
i
billigste leiligheman gjerne vil bo, beliggenhet
august.
– Det er totalt 21 boder i byg- ten. Tenker dere
er en veldig viktig driver for get og ikke så hensiktsmessig at studenter skal
L ø k k a
å leie dem ut klare seg på det?
studentene.
forteller at
siden de ligger
– Vi tenker
Det er kanskje
barnehagen har fire
inne i bebod- at det er noen
punkt nummer én, sier
de korridorer. andre som må
avdelinger
Løkka.
Derfor er de se på studiefiog tar imot
Videre forfordelt ut på n a n s i e r i n g e n ,
barn fra åtte
teller hun at
sier Løkka og
parboligene.
m å n e d e r.
det er viktig
Studenthu - fortsetter:
Totalt
vil
set har også
for studentene
– Vi jobber
barnehagen
Gunn Kirsti Løkka, boligdirektør i SiO
seks
lesesa- etter hvor rimeå ha en bolig
ha plass til
ler. Disse var lig vi kan bygge
som er funk36 barn.
Gunn Kirsti Løkka, boligdirektør i SiO
sjonell. Det skal være plass til planlagt før pandemien førte til det, etter hva vi
Hun understreker
å ha besøk, og man skal ha rom mer hjemmestudier for de fleste får i tilskudd,
for oppbevaring og å ha det man studenter.
og vår rolle er jo da å bygge med viktigheten av å ha nærhet meltrenger inne på en flate.
– Korona har ført til at vi tilskudd og ligge godt under lom barnehage og studiested for

Du har et helt
annet klima i
bygget under
byggingen

Det er noen
andre som må
se på studiefinansieringen

Vi prøver
å bygge så
nøytralt som
mulig, så det
skal være
mulighet til å
gi leiligheten et
personlig preg

studenter med barn.
– Vi har vært veldig opptatt
av beliggenheten til studenthuset. Det er ikke bare i nærheten
av universitetet, men også VID
vitenskapelige høgskole, Politihøgskolen og flere, sier Løkka.
På takterrassen blåser det
friskt, og fra der vi står, kan vi
skue bort til Universitetet i Oslo.
– Dette er vel det stedet som
blir mest populært. I hvert fall
på varme sommerdager, sier
Sønderland.
Men på takterrassen er det
forbud mot å fyre opp både sigaretter og grill.
– Folk kommer til å gjøre
begge deler, konkluderer Universitas’ fotograf.
universitas@universitas.no
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KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER ANSATT I MIDLERTIDIG STILLING VED UIO

Fikk 400.000 mer i lønn
enn gjennomsnittet
FOTO: VENSTREALLIANSEN

ARKIVFOTO: HANNA KRISTIN HJARDAR

Studentpolitiker mener
UiO feilprioriterer.
UiO-lønninger
tekst Irene Dafinceska Naustdal og
Maia Jacobsen

I forrige uke kunne Uniforum
melde at Universitetet i Oslo (UiO)
har gitt 624.899 kroner i lønn til
Martin Giæver for en midlertidig stilling på syv måneder som
kommunikasjonsrådgiver. Ifølge
Norsk kommunikasjonsforening
ligger gjennomsnittslønnen for
kommunikasjonsrådgivere i Norge på 605.708 kroner i året.
Giævers lønn tilsvarer en årslønn på 992.000 kroner.
Kommunikasjonsdirektør ved
UiO Berit Kolberg Rossiné forteller at den ansatte har hatt ansvar
for research, dramaturgi og programledelse for blant annet universitetets velkomstsending i august. I tillegg har han jobbet med
podkasten og livesendingen «Universitetsplassen Live» i oktober og
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets julesending i 2020.
Giæver har også bidratt med
ideer og utvikling til videoinnhold
og opplæring av studentambassadører og andre i tv-formidling.
Rossiné skriver i en e-post til
Universitas at lønnen ble bestemt
ut fra den ansattes høye kompetanse innen digital produksjon
og opplæring. I tillegg hadde han
eget produksjonsutstyr.
– Dette er kompetanse som
koster, skriver hun.
Rossiné understreker også at de
er svært fornøyde med det de har
lært som følge av ansettelsen.
– Vi har tatt med oss erfaringene inn i arbeidet med å utvikle
digital innholdsproduksjon og for
å identifisere hvordan vi skal utvikle avdelingen videre, skriver hun.
Kritisk til lønnsnivået
Venstrealliansens førstekandidat
Elisabeth Hoksmo Olsen mener
UiO feilprioriterer ved å ansette i
så høy lønnsklasse.
– Vi mener at høy kompetanse
er viktig, som UiO nevner, men
det er mulig å få tak i dyktige
mennesker uten at de må lønnes
med en årslønn på nesten én million, sier Olsen.
Hun er positiv til utviklingen
av digital kompetanse og tilbud
utenfor undervisningen, men kan
ikke vurdere om nivået har hevet
seg etter Giævers arbeidsperiode.
– Jeg syns ikke at jeg sitter på
nok kompetanse til å uttale meg

Elisabeth Hoksmo Olsen

Fornøyd med ansettelsen: Kommunikasjonsdirektør ved UiO Berit Kolberg Rossiné mener lønnsnivået til Martin Giæver er riktig
med tanke på kompetansen hans innen blant annet digital produksjon.

om hvor gode disse tilbudene
har vært. Men jeg stiller
meg kritisk til at lønnen
han har fått, samsvarer
med de arbeidsoppgavene
han har hatt. Ikke når det
er snakk om en årslønn
på nesten 400.000 kroner
mer enn en gjennomsnittlig
kommunikasjonsrådgiver,
sier Olsen.
Leder i Studentparlamentet ved UiO Runa Fiske gir

uttrykk for at det er mye penger,
men ønsker ikke å uttale seg
om lønnen Giæver mottok.
– Det er ingen grunn til å
betvile kompetansen til vedkommende som hadde jobben, og jeg opplever at arrangementene har fått gode
tilbakemeldinger. Men det er
viktig at UiO utviser lønnsElisabeth Hoksmo Olsen, førstekandidat i Venstrealliansen
moderasjon, sier Fiske.

Det er viktig at UiO
ikke sender signaler
om kameraderi i sine
ansettelsesprosesser

Ble ikke utlyst
Universitas har fått bekreftet av
Rossiné at stillingen ikke ble utlyst, men tilbudt til Giæver.
– Jeg ble kontaktet av kommunikasjonsdirektøren. Vi har snakket om behovet for å utvikle og
produsere digitale produksjoner
og hvordan man kunne gjennomføre en velkomstsending, skriver
Giæver i en e-post til Universitas.
Rossiné skriver til at stillingen
ikke ble utlyst fordi det var en
midlertidig administrativ stilling
som kvalifiserer til unntak fra hovedregelen om offentlig utlysning.
I tillegg understreker hun at det
var viktig å få inn en ressurs raskt
på grunn av det umiddelbare behovet for digitale løsninger som
følge av koronapandemien.
– Å ansette i stedet for å kjøpe
tjenester ville også være med på
å identifisere behov for organisering og ressurser på sikt, skriver
hun.
Olsen er på sin side kritisk til
at stillingen ikke ble utlyst, og sier
det er naturlig å lyse ut stillingen
når UiOs begrunnelse for det
høye lønnsnivået var behovet for
høy kompetanse.
– Mangelen på konkurranse
og åpenhet kan hindre at vi får de
best kvalifiserte. Det er viktig at
UiO ikke sender signaler om kameraderi i sine ansettelsesprosesser. Venstrealliansen er prinsipielt
imot bruk av konsulenttjenester i
offentlig regi, som i dette tilfellet
er i regi av universitetet, sier Olsen.
Også Runa Fiske mener at UiO
på generelt basis bør utlyse stillinger og følge regler for offentlige ansettelser.
– Vi håper at de i hvert fall ved
senere anledning vil utlyse sånne
type stillinger, sånn at hvem som
helst kan søke på dem, sier Fiske.
universitas@universitas.no
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SALG AV ST. OLAVS GATE 32:

Mener regjeringen prioriterte
profitt fremfor studentene
Drømmen om et
studenthus i St. Olavs
gate 32 lever fortsatt.
Nå foregår det en åpen
budrunde som SiO har
meldt seg på.
St. Olavs gate 32
tekst Alvilde Overaa
foto Sindre Deschington

– Det er veldig synd at bygget legges
ut på det kommersielle markedet.
Vår drøm og visjon, som deles av
studentene, utdanningsinstitusjonene og de folkevalgte i Oslo, er at
studentene skal få flytte inn i det
flotte bygget og prege sentrum, sier
Stine Johannessen, styreleder i SiO.
– Dette er fortsatt drømmen.
Universitas har tidligere omtalt at
Studentsamskipnaden SiO og Velferdstinget i Oslo og Akershus ønsker å bruke eiendommen St. Olavs
gate 32 for å etablere et studenthus i
Oslo sentrum. Det er Velferdstinget
som eier prosjektet om studenthus i
St. Olavs gate 32, men SiO som sitter
med lommeboken.
Bygningens takst er på 200 millioner. SiO har understreket at det
vil bli krevende å konkurrere mot
storkapitalen, men er nå en av aktørene som deltar i budrunden om
å kjøpe den historiske bygningen i
hjertet av Oslo. Det er ikke offentliggjort hvilke andre aktører som er
med i budrunden.
– Eiendommen er vanskelig å
verdsette, og regjeringen har derfor kommet frem til at den bør
selges på det åpne markedet. Det
vil både sikre god bruk av eiendommen i fremtiden og at statens
inntekter fra salget reflekterer eiendommens reelle verdi, skriver
kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i en epost til Universitas.
– En åpen og ryddig salgsprosess gjør det mulig for SiO å delta
og legge inn bud, fortsetter han.
Byrådet i ryggen
Universitas møter leder i Velferdstinget Idun Kløvstad i St. Olavs gate
32. Hun har fremdeles tiltro til etableringen av et eget studenthus og
fremhever viktigheten av den politiske støtten fra byrådet.
– Vi er i dag i dialog med kommunen om mulighetene for samarbeid for å dekke deler av driftskostnadene til eiendommen, dersom
SiO vinner budrunden, sier Kløvstad.
Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap, skriver i
en e-post til Universitas at de hadde
håpet at regjeringen ville gå i dialog
med SiO om salg av St. Olavs gate
32, men registrerer at det ikke var

Håpefulle: Leder i Velferdstinget Idun Kløvstad og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (R) har ikke gitt opp ønsket om at kulturarven i St. Olavs gate selges til studentene.

regjeringens ønske.
– Vi kan for eksempel bidra til
aktiviteter og prosjekter som gir
studenthuset et relevant innhold,
i samarbeid med SiO og studiestedene, skriver hun.
Statsråd Astrup uttalte i høst at
dersom kommunen ønsker studenthus i St. Olavs gate 32, kan
eventuelt kommunen gi økonomisk
støtte til et kjøp av eiendommen.
– Har byrådet gjort noe for å bistå
SiO i å kjøpe St. Olavs gate 32?
– Kommunens ansvar er primært å sørge for kommunale innbyggertjenester, og kjøp av studenthus er ikke en slik primæroppgave.
Når det er sagt, er byrådet positiv
til studentenes ønske om å etablere
felles møteplasser i byen, som et felles studenthus vil være, sier byråd
Evensen.
– Profitt og høyeste bud trumfer
Stortingsrepresentantene Siri Gåsemyr Staalesen (Ap) og Bjørnar
Moxnes (R) har latt seg engasjere i
studenthusspørsmålet. I likhet med
byrådet støtter de at staten selger
landemerket til studentene.
– Regjeringen hadde en gyllen
mulighet til å gjøre noe flott for
byens studenter. I stedet trumfer
ønsket om profitt og høyeste bud,
ikke hva huset skal fylles med, sier
Gåsemyr Staalesen over telefon til
Universitas.
Hun legger til:
– Jeg synes det er synd at regjeringen ikke tar Oslos studenter mer
seriøst.

Bjørnar Moxnes møter Universitas ved St. Olavs gate, sammen
med Velferdsting-leder Kløvstad.
Han understreker behovet for offentlig innsyn i hvem som er med i
budrundene.
– Vi vil vite hvem som potensielt
kan få kloa i bygget. Det finnes noen
virkelig store eiendomsaktører her i
byen. Hvis det for eksempel blir Ivar
Tollefsen eller Olav Thon som kjøper eiendommen, vil det nok ikke
bli noe bygg til det beste for fellesskapet, men heller til det beste for
deres formueakkumulering, konstaterer Moxnes.
Gåsemyr Staalesen fremhever
også at det er uheldige sider ved
dette:
– Ved å legge lokk på prosessen
får vi ikke en debatt om hvem som
skal overta St. Olavs gate 32 før kjøpet er gjennomført. Det er synd for
studentene, men også for byen og
oss som bor her.
Statsråd Astrup påpeker i en epost til Universitas at St. Olavs gate
32 følger vanlig meglerpraksis.
– Dette innebærer at informasjon om kjøperen og salgsprisen blir
offentliggjort når avtalen er inngått.
Den mest velegnede bygningen?
Eiendommen St. Olavs gate er vurdert av Velferdstinget til å være den
beste egnede bygningen for studentene. Statsbyggs konseptvalgutredning fra 2016 viser også til at bygget
ville hatt høy samfunnsmessig verdi
som studenthus.
Astrup skriver til Universitas at

han har tiltro til at eiendommen
blir brukt på en god måte når det er
solgt, uavhengig av hvem som ender opp med å kjøpe eiendommen.
– Har dere vurdert andre bygninger som studenthus, Kløvstad?
– Per nå har ikke Velferdstinget
noen politikk på dette. Det er vurdert flere bygg tidligere, hvor St.
Olavs gate 32 er konkludert med
som den best egnede.
– Et slikt forslag må først tas opp
i Velferdstinget. Prosessen rundt
vedtaket om å etablere studenthus
i St. Olavs gate har vært pågående
siden 2017. Utredningen om et nytt
studenthus kan dermed bli tidkrevende, sier hun.

Dette er studenthus-saken
+ 2014: En komité nedsettes for
å se etter alternative lokaler for
Det norske studentersamfund.
Generalforsamlingen vedtar at
DNS ønsker å finne nye lokaler.
+ 2016: Huskomiteen nedsettes for å
jobbe langsiktig med flytteprosjektet.
+ Mars 2017: Generalforsamlingen blir
enige om å avslutte flytteprossesen
og bli i lokalene på Chateau Neuf.
+ Høsten 2017: Vedtatt at
Velferdstinget skal arbeide for
et studenthus i sentrum.

Fremdeles håp
Til tross for at regjeringen nå selger
eiendommen på et åpent marked,
har Kløvstad fremdeles håp om at
studentene kan ta over kulturarven
fra 1800-tallet:
– Vi har ikke tenkt til å si at slaget
er tapt før slaget er tapt. Det blir for
dumt.
– Vi har sagt til SiO at vi håper de
strekker seg så langt det er økonomisk forsvarlig. Men kommer det
en pengesterk aktør som kan legge
hva som helst på bordet, vil det nok
bli vanskelig.
SiO opplyser til Universitas at de
på nåværende tidspunkt ikke kan si
noe om hvordan de ligger an i budrunden.
universitas@universitas.no

+ 2018: På nyåret satte Velferdstinget
i gang et offisielt forprosjekt knyttet
til St. Olavs gate 32, for å vurdere om
tomten egner seg til prosjektets formål.
+ St. Olavs gate 32 er fredet, og SiO
Helse var siste leietager i bygningen.
De flyttet ut i mars 2019.
+ Mai 2020: Regjeringen beslutter å selge bygningen i en åpen
budrunde. Dette gjør det økonomisk
vanskeligere for SiO, siden de må
konkurrere mot andre aktører.
+ Det er Statsbygg som selger
landemerket. Statsbygg er en statlig
forvaltningsbedrift og statens sentrale
rådgiver i bygge- og eiendomssaker.
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Snur døgnet for Gud

Eksamensfokus: Ayusha Awan er medisinstudent og nestleder i Muslimsk studentsamfunn. Hun opplever at hun blir mer fokusert på studiearbeid når hun faster.

Ramadan sammenfaller med eksamenstid for
norske studenter. Går fasten utover konsentrasjon
og utholdenhet, eller er det snarere en fordel? To
fastende studenter forteller.
Ramadan
tekst Ellen Oftedal Schwencke
foto Henrik Follesø Egeland og
Frida Roland

– Jeg føler faktisk at jeg blir mer
fokusert på studiearbeid når jeg
faster enn når jeg ikke gjør det,
sier Ayusha Awan (25).
Hun er medisinstudent på andre året ved Universitetet i Oslo
(UiO) og faster under den muslimske høytiden ramadan. Fra
dagen gryr, til sola går ned, gir
hun avkall på all mat og drikke.
Og det midt i eksamensperioden.
– Det handler ikke bare om
at man ikke skal spise og drikke,
men at man får fokuset sitt over
på de viktigere tingene, sier hun.
Awan forteller hvordan hun
vanligvis kan ta litt for lange pauser fra eksamenslesingen. Unødvendige turer til kjøleskapet og
bare førti minutter med en video

på Youtube. Den gjengse student
vil nok kunne kjenne seg igjen.
Man blir lett distrahert, og pausene spiser av verdifull tid.
Under ramadan legger Awan
alle distraksjoner til side og retter oppmerksomheten mot hovedsakelig to meningsfulle aktiviteter: studier og tilbedelse. Det
sistnevnte reflekterer den religiøse og spirituelle delen av fasten.
– En typisk gjenganger man
ofte hører på norske skoler, er
at muslimene i klassen skal faste
for å føle hvordan de fattige har
det. Det er det mange av oss som
også trodde på frem til vi vokste
opp. Det er et lite aspekt av det,
men hovedgrunnen til faste er å
kunne bli mer bevisst på Gud og
for å komme nærmere Ham.
Det sier Hummam Bhutta
(31), masterstudent i Midtøstenstudier med arabisk. Han er leder i Muslimsk studentsamfunn,
der Ayusha Awan er nestleder,

og forteller om hva fastemåne- lese til, pleier jeg å lese til rundt
den innebærer.
fire-tiden på morgenen. Da er
Utover å holde seg unna mat det litt over en time før soloppog drikke i snaut 17 timer fra gang og vi har den første bønnen
daggry til solnedgang skal man vår. Etter det kan man ikke spise
dedikere seg til gudsdyrkelsen. og drikke noe mer. Så legger jeg
Det innebærer å forbedre sin re- meg og våkner senere på dagen
ligiøse praksis, som å be og lese før jeg skal til campus. Da får
Koranen, samt prøve å unngå jeg sammenhengende søvn, sier
forbudte og dårlige handlinger Awan.
slik som ban– Ja, det var
ning, stjeling
derfor jeg ikke
og
lyving.
tok telefonen
Lærdommen
da du ringte
og erfaringene
meg rundt titiden i dag tidtar man så
lig, fordi jeg
med seg inn i
sov, sier Bhutde neste elleve
ta og ler.
månedene.
Un d e r t e g – Det er en
Ayusha Awan, medisinstudent
nede
hadde
liten reboot på
vekket Bhutta
systemet, da,
for å avtale et intervju i uvisshet
kan man si, sier Bhutta.
om at det nærmest var natten for
ham. Heldigvis sovnet han igjen.
Muslim life hacks
Bhutta forteller at powernaps
Hvordan kombinerer man faste
med eksamenslesing i praksis? ikke er fremmed for dem som
Svaret handler hovedsakelig om faster under ramadan. Det er
hvordan man organiserer døg- nemlig ofte behov for å ta igjen
nets 24 timer.
søvn.
– Døgnrytmen blir selvfølge– Det er egentlig noe vi er
lig litt annerledes under rama- vant til, fordi ramadan kommer
dan. Nå som jeg har eksamen å ti dager tidligere for hvert år på

Døgnrytmen
blir selvfølgelig
litt rar under
ramadan

Ramadan
+ En muslimsk høytid som feires
fordi religionens viktigste profet,
Muhammed, skal ha fått sin første
åpenbaring på den tiden.
+ Den niende måneden i den islamske
kalenderen. I Vesten flytter den
seg med 10 dager hvert år. I år
varer den fra 13. april til 13. mai.
+ Ramadan er islams fastemåned. De
fleste muslimer skal avstå fra drikking,
spising, røyking og seksuelt samvær fra
solen står opp, til solen går ned igjen. Da
blir fasten brutt med kveldsmåltidet iftar.
+ Fasten omtales i Koranen som
religiøs plikt og er i utgangspunktet
obligatorisk for alle muslimer
som har nådd puberteten.
+ Koranen defomerer visse
kategorier av personer som får
dispensasjon fra fasten (bl.a.
gravide, ammende og syke).
+ Ramadan blir avsluttet med
den religiøse festen id.
Kilder: Islamsk råd Norge og Det
teologiske fakultet ved UiO
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grunn av den islamske kalende- sim Zahid.
ren. Så for fem-seks år siden var
– For det første er det veldig
ramadan i juni og juli, og da var stor variasjon på hvordan vi reavi vant til at døgnrytmen var helt gerer på å ikke spise og drikke
motsatt.
over en periode. Noen blir irAwan og Bhutta forteller at ritable og irriterte ganske fort,
hvilke behov man har, både når mens andre kan gå et helt døgn
det kommer til søvn og mat og uten å merke noe særlig på hudrikke, er veldig individuelt. Det mør eller noe som helst, sier han
går på hvordan du disponerer og fortsetter:
– Det andre er at selv om de
energien din.
– Noen tror at vi spiser gjen- fleste nok blir litt slappere eller
nom hele natten fordi vi sulter litt mer ukonsentrerte av å ikke
i hjel i løpet av dagen. Men når få i seg næring, så er det veldig
fasten åpner rundt klokken ni forskjellig hvordan vi håndterer
på kvelden, orker du ikke nød- en sånn følelse. Noen lar seg påvendigvis å spise masse mat, sier virke av det i stor grad, mens anBhutta.
dre ikke gjør det.
– Når man først spiser, da, er
Ifølge Zahid har det sammendet noe spesiell type mat som er heng mellom biologi og vaner,
ekstra bra å spise?
men det er også et større per– Ifølge mamma er det det. spektiv å se det i. Med det meHun har sånne muslim life hacks ner han at konsentrasjon, motiog er sånn «jeg spiser det og det vasjon og inspirasjon er ganske
og så blir man ikke sulten». Jeg sammensatte ting. De påvirkes
tror det er havregryn, faktisk. ikke bare av næringsinntak, men
Men egentlig spiser vi helt van- også av andre psykologiske melige måltider, forteller Bhutta.
kanismer.
– Ja det er ikke noe veldig stort,
– Det kan tenkes at det å
sier Awan, og
faste for noen
fortsetter:
går litt utover
– Man pleideres
koner å spise en
sentrasjon og
daddel for å
hukommelse.
åpne
fasten,
Men på en annen side: Man
og gjerne litt
kan også tenke
frukt og drikke, så går man
seg at for de
og ber før man
som tror på
spiser en helt
sånt, der fasten er noe mer
vanlig middag. Hummam Bhutta, student i midtøstenstudier
enn å bare ikke
Ellers drikker
spise, som for
man kanskje
litt mer vann for å opprettholde eksempel noe mer spirituelt og
åndelig, i sum vil kunne styrke
væskebalansen.
ens ytelse og kanskje resultater
på eksamen.
Å ha troa på fasten
Zahid påpeker at det er vanI hvilken grad faste er bra eller
dårlig for oss, er noe forskere skelig å si noe generelt og entystadig diskuterer. Når det kom- dig om det. Men å kutte ut maten
mer til hvorvidt det påvirker ek- og forvente økt konsentrasjon er
samenslesingen, er det flere ting imidlertid ikke veien å gå, ifølge
å ta i betraktning, ifølge lege Wa- legen:

Noen tror at vi
spiser gjennom
hele natta fordi
vi sulter i hjel i
løpet av dagen

– Det må være et eller annet
du har troa på.
Han forteller at det fra et rent
medisinsk perspektiv vil være
uproblematisk for de aller fleste
unge og friske
mennesker å faste samtidig som
de studerer. Det
er likevel viktig å
bruke de vinduene man har, til å
spise næringsrik
mat og drikke
nok. Zahid fastet
selv da han var
yngre, og erfarte
at det var nyttig å
studere etter det
siste måltidet før
soloppgang.
– Hvis du sover før det, er du egentlig utvilt
og har i tillegg fått i deg næring
og væske gjennom et ordentlig
måltid. Å bruke de to-tre timene
der på å studere ordentlig kan
være et godt råd.

linger gjennom de muslimske
studentforeningene ved UiO og
Oslomet, noe de har fått god respons på fra studentene.
– Har dere noen gode råd til
andre
som
faster under
eksamensinnspurten?
– Forbered deg mentalt. Du vet
at
ramadan
kommer den
måneden,
så
planlegg
hvordan du
vil organisere
dagene. Les
jevnt
gjenWasim Zahid, lege
nom året, og
ikke
utsett
det til ramadan når du vet at du
skal være våken om natten, sier
Awan.
– Jeg er veldig dårlig med
planlegging, men et godt tips er
å være realistisk med seg selv,
sier Bhutta.
Han trekker frem hvordan
korona gjør at den økte tilbedelsen i fastemåneden i større grad
blir som en egentrening. Egentilbedelse kan være utfordrende.
– Vi må ikke glemme at vi
også er studenter. Det går fint
an å være en muslimsk student,
men det betyr at man må finne
en balanse mellom tiden man
bruker på studiet, og tiden man
bruker på religiøse aktiviteter.
Det er bedre å gjøre litt, men
jevnlig enn å gå på veggen, avslutter han.

Det er veldig
stor variasjon
på hvordan vi
reagerer på å
ikke spise og
drikke over en
periode

Korona og fellesskap
For studentene Awan og Bhutta
er fastemåneden annerledes
enn den pleier å være. Tiden
som vanligvis består av sosialt
samhold med blant annet felles
nattbønn i moskeen, er byttet ut
med mye skjermtid og alenetid
på grunn av pandemien. Fellesskapsfølelsen er likevel ikke helt
borte ifølge Awan.
– Det er et helt spesielt fellesskap. Du vet at nå er alle sammen
våkne klokken fire på natten og
skal be, alle sammen skal åpne
fasten, så alle spiser den daddelen samtidig, alle sammen ber
samtidig og snakker ekstra mye
om hva Gud sier i Koranen. Det
er på en måte noe veldig vakkert
med det, forteller hun.
Awan legger til at de i ramadan-måneden også har tilrettelagt for ukentlige digitale sam-

Tilbudsguiden
AVIS

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

50 % studentrabatt på Dagsavisen

FORENINGER

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

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

universitas@universitas.no

Finansforbundet
Dronning Eufemias gate 16
0191 OSLO
www.finansforbundet.no

MAT

TANNLEGER

Balanseøvelse: – Det går fint an å være en muslimsk student, men det betyr at man må finne en balanse mellom tiden man bruker på studiet, og tiden man bruker på
religiøse aktiviteter, sier Hummam Bhuttan, student og leder i Muslimsk studentsamfunn.
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7000 selvtester gjennomført ved
studiestedene – kun én var positiv

Ikke ukjent: Som i en graviditetstest dukker svaret på korona-selvtesten opp innen noen minutter.

Etter flere uker med vellykket massetesting av
UiOs studenter utvides nå tilbudet til ytterligere
syv utdanningsinstitusjoner.
Massetesting
tekst Mylena Kifle
foto Rodrigo Freitas

– Vi tror og håper at selvtesting vil
bidra til at studentene i større grad
kan komme tilbake til en normal

studiesituasjon og være til stede på
campus, sier direktør i SiO Helse
Trond Morten Trondsen.
Etter et vellykket pilotprosjekt
med massetesting av UiOs studenter
har SiO Helse nå utvidet tilbudet.
Nå skal man også utføre tes-

ten på egen hånd. Svaret dukker
opp på testpinnen etter 15 minutter. Hvis prøven er positiv, skal
du isolere deg, fylle ut et skjema
på nettsiden til Helsenorge og
ringe koronatelefonen. Det var det
imidlertid få studenter som måtte
gjøre forrige uke:
– I forrige uke ble det gjennomført rundt 7000 selvtester, der
kun én var positiv, sier Trondsen.

Utvider tilbudet
SiO har foreløpig sendt ut 20.000
selvtester til UiO, Oslomet, Høyskolen Kristiania, BI, Kunsthøgskolen, Arkitektur- og designhøgskolen, Norges idrettshøgskole og
VID diakonhjemmet.
Trondsen opplyser at de ikke har
satt en dato for når selvtestingen avsluttes ved studiestedene. Det vil bli
besluttet av Oslo kommune.
– Planlegger dere fortsatt bruk
av selvtesting ved studiestart etter

sommeren?
– Dette må vi snakke videre
med kommunen om. Med tanke
på de funnene vi nå har sett fra
Shot-undersøkelsen, blir det viktig å jobbe for å få en så normal
studiestart som mulig for studentene til høsten. For å få det til tror
vi at både vaksinering og hurtigtester kan være viktige verktøy for
å få dette til.
universitas@universitas.no

Universitas søker ansvarlig redaktør
Universitas er Norges største studentavis. Avisen har et opplag på 12.000 med omtrent 30 utgaver i året og
utgis ukentlig i vår- og høstsemesteret. Universitas dekker alle lærestedene tilknyttet Studentsamskipnaden
SiO, men også nasjonale og internasjonale nyheter om høyere utdanning og forskning. Omsetningen er i
underkant av 4 millioner i året, og redaksjonen består av rundt 40 medarbeidere.
Redaktørstillingen er en lønnet fulltidsjobb i semestrene. Engasjementet varer i ett år og begynner 1. august

2021. Søkere må ha journalistisk erfaring og bør ha studert ved et lærested knyttet til SiO. Det
vil være en fordel å kjenne til hvordan en studentavis ledes. Evne til å lede og motivere andre
medarbeidere er vesentlig.
Spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder Svein Olav Sæter (e-post: kisssveinolav@gmail.com)
eller ansvarlig redaktør Pernille Solheim (telefon: 951 10 941, e-post: psolhe@gmail.com)
Søknad med programerklæring, hvor du beskriver dine ønsker og visjoner for avisen og hver enkelt seksjon,
cv og annen dokumentasjon sendes på e-post til postmottak@universitas.no
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STEMMETRØBBEL UNDER NSOS LANDSMØTE

Mener valgene må gjennomføres på nytt

Mannen mot makten: William Sæbø satt som observatør for NSOs vedtektskomité under landsmøtet. Han mener det kan ha vært avgjørende hvis bare noen få personer ikke fikk stemme under valgene.

På grunn av tekniske problemer var det flere som
ikke fikk stemme under NSOs landsmøte. Likevel
ble det ikke omvalg.
Studentenes landsmøte
tekst Ingrid Elida Karo Johansen og
Mylena Kifle
foto Rodrigo Freitas

«I min delegasjon fekk 2/3 delegater ikkje høve til å avlegge stemme
i valet av kontrollkomité, leiar valkomité, leiarar politiske komitéar,
prinsipprogramkomite samt vara
SST. Dette er svært viktige verv
med mange kandidater og små
marginer og derfor også lave valtal,
og det er derfor høgst kritikkverdig.»
Det står skrevet i en av protokolltilførslene om Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte
som Universitas har fått innsyn i.
Under landsmøtet forrige helg
skulle det stemmes over kandidater til ulike komiteer, utvalg og
andre organer til organisasjonen
som skal representere studenter
over hele landet. Da oppsto det
tekniske problemer som gjorde
at flere delegater ikke fikk stemt
under landsmøtet, ifølge to protokolltilførsler.
Det er ofte snakk om små marginer som skiller mellom kandidatene
som stiller til valg, og det kan derfor
ha vært utslagsgivende at noen av
kandidatene ikke fikk stemme.
Likevel ble det ikke gjort omvalg.

Kan ha vært avgjørende
– Forsamlingen ble ikke opplyst
om de tekniske problemene. To delegasjoner måtte derfor ta til orde
for at noen ikke fikk stemt, sier
William Sæbø.
Han satt som observatør for
NSOs vedtektskomité under
landsmøtet og synes det er høyst
kritikkverdig at det ikke er blitt
gjort omvalg.
Sæbø forteller at NSOs valg
foregår etter preferansevalgmodellen. Kort fortalt innebærer det at valg med mange
plasser har et såkalt lavt
valgtall. Valgtallet vil si
hvor mange stemmer en
kandidat trenger for å bli
valgt.
– Prinsipielt sett bør det
bli gjort et nytt valg. I flere
av disse valgene er valgtallene forholdsvis lave, og det
kan derfor ha vært helt avgjørende om bare et par delegater ikke fikk stemme, sier han.

første runde bør tas med Even» og
sendte oss videre til sekretariatsleder Even Ulsnæs. Over telefon
sa derimot Ulsnæs at de nå hadde
bestemt at nestleder Felipe F. Garcia skulle «ta denne» og svare på
vegne av NSO.
Garcia mener alle tekniske problemer ble tatt tak i mens de pågikk.
– Vi strakk oss langt for at alle
skulle få stemme. Dersom det
oppsto tekniske problemer, så
ventet vi på at alle med stemmerett skulle få stemme, sier han.
Før valgene er det først et opprop, forteller han. De som er til
stede under oppropet, får tilsendt

som delegat kommer tidsnok, sier
han.
– På grunn av lave valgtall kan
det ha vært små marginer som skiller mellom ulike kandidater ved
flere valg. Kan de stemmene som
ikke ble telt med, ha vært avgjørende?
– Det er et anonymt valg, så
verken jeg eller kontrollkomiteen
vet hvem som har stemt hva. Altså
er det umulig å svare på, sier han.

– Delegaten var tidsnok
Runa Fiske, leder i Studentparlamentet ved UiO, skrev en av de
nevnte protokolltilførslene.
En av hennes delegater klarte
ikke å logge inn på valgnettsiden med brukernavn
og passord vedkommende
hadde fått på e-post. Personen prøvde å bruke forskjellige nettlesere og enheter, men kom fortsatt ikke
inn.
– NSO mener de som
William Sæbø, observatør
ikke fikk stemme, ikke var til
for NSOs vedtektskomité
stede under oppropet. Kan
det ha vært tilfellet her?
– Nei, det stemmer ikke.
en unik bruker på e-post, som Da skulle ikke vedkommende ha
de skal bruke til å logge seg inn i fått e-post med brukernavn og
valgsystemet.
passord i det hele tatt, sier hun.
Om man derimot ikke er tilsteHun forteller videre at admide under oppropet, så vil man hel- nistrasjonen prøvde å løse probleler ikke få e-post med brukernavn met underveis, uten å lykkes.
og passord til å logge inn, og man
mister derfor retten til å stemme.
Uenighet om gjennomføringen
– Er omvalg et alternativ?
Fiske og NSO-nestleder Garcia er
– Jeg har fått beskjed av kon- uenige om grunnen til at noen ikke
trollkomiteen om at de som ikke fikk stemme. Garcia mener at delefikk stemme, ikke var til stede un- gatene ikke kom tidsnok, men det
der oppropet. Da er ikke omvalg avviser Fiske.
et alternativ. Vi forventer at man
Nestlederen sier at det var grun-

Det kan ha vært helt
avgjørende om bare
et par delegater ikke
fikk stemme

NSO: – Strakk oss langt
For å få NSOs kommentar kontaktet Universitas først organisasjonens valgkomité. De mente at de
kun hadde ansvar for det politiske
forarbeidet til valget, og videresendte oss til kontrollkomiten.
De skal nemlig ha ansvaret for det
tekniske under de digitale valgene.
Kontrollkomiteen bekreftet at
de hadde ansvaret for dette, men
skrev i en sms at de «vil anta at

nen som ble oppgitt av kontrollkomiteen. Når Universitas spør Anne
Helene Bakke i kontrollkomiteen
om dette, forteller hun at komiteen
ikke kjenner til feilen Fiske refererer til.
– Hadde det blitt varslet om feil
mens valget pågikk, kunne man
ha løst det med å gjennomføre det
på nytt. Slik er det også på ordinære landsmøter, sier Bakke.
– Stemmer det at dere sa til
Garcia at de som ikke fikk stemme,
heller ikke var til stede under oppropet?
– Kontrollkomiteen har dialog
med sekretariatet når valg gjennomføres. De er en del av produksjonslinjen i det digitale landsmøtet. Hvilken dialog sekretariatet i
NSO har med arbeidsutvalget, kan
ikke kontrollkomiteen svare på.
Bakke forteller videre at i valg
av leder og sentralstyre fikk komiteen beskjed om at noe var feil før
valget ble avsluttet.
– Valgene ble da gjennomført
på nytt, slik praksis er. Under dette landsmøtet ble det satt av ekstra
god tid på å gjennomføre valg, og
alle delegater har hatt anledning
til å melde fra om feil underveis,
sier hun og legger til:
– Det er også viktig å si at valget er anonymt, og at ingen kan
spore noens stemmer for å faktisk
avdekke hvem som stemte eller
ikke.
For ordens skyld: Jone Valen Trovåg er daglig leder i Universitas og
sitter i NSOs kontrollkomité.
universitas@universitas.no
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utenriksredaktør:
grieggina@gmail.com

Gina Grieg Riisnæs
926 01 046

– Dette er banditter man ikke vil legge seg ut med

Tusenvis av studenter bortføres

Nigerianske studenter kidnappes for løsepenger, og både lokale
og nasjonale myndigheter sliter med å få bukt med problemet.
Nå er mange studenter redde for å komme på campus.
Nigeria
tekst Ingeborg Løkling
illustrasjon Henrik Follesø Egeland

– Folk tør ikke bruke veiene for å komme
seg til campus lenger. De som har råd, tar
tog. De som ikke har råd, blir hjemme eller
dropper ut.

Det forteller Honest Offor (32) på telefon fra Nigeria til Universitas. Offor er
masterstudent i freds- og konfliktstudier
ved det nigerianske forsvarsakademiet i
Kaduna i det nordvestlige Nigeria. Dette
området har de siste fem månedene vært
utsatt for en rekke angrep der væpnede
grupper tar seg inn på utdanningsinstitusjoner og kidnapper studenter. Siden
desember er minst 730 studenter bortført

og holdt som gisler til det er blitt utbetalt
løsepenger, ifølge Unicef.
Nå frykter mange for livet.
Tre studenter funnet døde
20. april ble en ansatt drept og et ukjent antall studenter bortført da bevæpnede kidnappere stormet inn på Greenfield University, som tidligere hadde unngått angrep.
Universitetet sier at minst tjue studenter
er savnet. 23. april ble tre av de bortførte
studentene funnet døde i en landsby nær
campus.
– Kidnappinger i Nigeria er ikke noe
nytt.
Det sier Morten Bøås, seniorforsker ved

Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).
I 2014 ble 276 jenter fra byen Chibok nordøst i Nigeria kidnappet av Boko Haram, en
islamistisk militant gruppe hvis navn betyr
«vestlig utdanning er synd».
Gruppen har sin base i Nord-Nigeria og
drar nytte av områdets preg av fattigdom,
ulikhet, korrupsjon, statlig forsømmelse,
politisk maktmisbruk samt religiøs radikalisering, ifølge Sore norske leksikon.
Kidnappingene og den påfølgende
kampanjen #BringBackOurGirls skapte
mye oppmerksomhet verden over, frontet
av blant andre skuespilleren Emma Watson og tidligere førstedamer som Michelle
Obama og Hillary Clinton.
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s i Nigeria

som forsøker å stoppe vestlig, og dermed
«uislamsk», utdanning. På den andre siden har man rent profittmotiverte kidnappinger, som er de vi ser i NordvestNigeria nå.
Nå er det ikke lenger bare Boko Haram som står for kidnappingene, men
også andre kriminelle gjenger. Noen av
disse jobber for Boko Haram, mens andre kun kopierer metodene deres for å
kunne kreve løsepenger av studentenes
familier og lokale myndigheter, ifølge
Africanews.
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Studentbortføringer i Nigeria
+ Startet for alvor med kidnappingen
av 276 jenter fra Chibok i 2014. I
2018 ble 110 skolejenter kidnappet i
delstaten Yobe. Fra desember 2020 har
antallet bortføringer økt dramatisk.
+ Desember 2020: Over 300 gutter
bortføres fra en skole i Katsina.
+ Februar 2021: 317 jenter bortføres

FOTO: PRIVAT

fra en skole i Zamfara, 27 gutter
Stor forskjell mellom fattig og rik
fra en skole i Niger-provinsen.
Bøås mener eskaleringen den siste tiden
kommer av en kombinasjon av flere faktorer. Som følge av koronapandemien
+ Mars 2021: 39 studenter kidnappes fra Federal College of Forestry
er mange afrikanske land i økonomiske
Mechanisation i Kaduna.
vanskeligheter. Antallet kriminelle handlinger økt under pandemien, ifølge The
Bekymret: Masterstudent Honest Offor tror bortføGuardian.
+ April 2021: Minst 20 studenter
ringene vil få dramatiske konsekvenser for utviklingen
bortføres fra Greenfield University
Ulikheten i landet er stor, og rik og i Nordvest-Nigeria.
i Kaduna. Tre blir funnet døde.
fattig bor tett på hverandre. 40 prosent
litærvold mot sivile over hele landet,
av nigerianerne lever under fattigdomsKilde: TRTworld og
grensen. I Lagos-området kan 92 prosent ifølge en sikkerhetsanalyse fra AfriPremium Times Nigeria
av befolkningen lese, mens i områdene der cacenter. Da presidenten i nabolanBoko Haram har sin base, er tallet under det Tsjad, Idriss Déby, døde 19. april
20 prosent, ifølge Unesco. Dermed er vei- etter å ha blitt skutt av opprørere, økte
en ut i kriminalitet kort for mange.
frykten for at dette kunne forverre
– Disse kidnappingssakene håndteres situasjonen i Nigeria ytterligere. Uni all hovedsak på lokalt nivå, av en guver- der Déby har Tsjad stått i bresjen for
nør eller borgermester. De gir kidnapperne bekjempelse av jihadisme, som ofte
penger, et hus, en bil og kanskje en ku, og forflytter seg på tvers av landegrenser.
så slippes gislene fri,
I tillegg har bortfø- reddet en del av jentene fra Chibok, og vil
ringene av studenter ikke blande seg inn før han må.
sier Bøås.
i nordøst økt fra deHan legger til at
Honest Offor mener de nasjonale mynsember av.
det er kjent at mandighetene må komme på banen, som en
ge av kidnapperne
del av sine grunnlovsfestede plikter oversom blir tatt, tilbys
For redde for gatene for befolkningen.
amnesti av lokale
Det har vært generelle
– President Buhari gikk til valg på at
myndigheter. Sakene
protester mot sikker- han skulle beskytte nigerianere mot terrohetssituasjonen i lan- risme og forbedre sikkerhetssituasjonen.
løses dermed raskt
Morten Bøås, seniorforsker ved
det, men studentene Det er trist at han nå bare sitter og ser på,
og relativt uprobleNorsk utenrikspolitisk institutt
matisk. Dette gjør at
deltar ikke i noen stor sier han.
det fremstår som en
grad i dette.
Morten Bøås tror ikke dette i seg selv
enkel måte å tjene
Honest Offor for- vil være dråpen som får begeret til å renne
store penger på, eller skaffe seg en bil el- teller at studentene er redde for å ta til ga- over for Nigeria. Når kidnappingene er utler et hus. Studentene løslates, men det er tene.
ført av kriminelle bander, vil de være iningen insentiver for kidnapperne til å la
– Disse bandittene er folk man ikke vil teressert i å forhandle kjapt. De har ingen
være å kidnappe nye.
legge seg ut med, og det er ikke lurt for stu- grunn til å behandle gislene dårlig, med
Honest Offor tror konsekvensene kan dentene å samle seg i større grupper nå. Vi mindre de gjør opprør, mener Bøås.
bli katastrofale for regionen dersom angre- setter vår lit til nasjonale og lokale mynÅ holde på gislene over lang tid er både
pene får fortsette. Kaduna er allerede en av digheter, sier han.
farlig og dyrt, hevder han. Det gjenstår å se
de delstatene i landet der færrest kan lese
Løsningen, mener Offor, er å se hva om dette vil bli et langvarig problem, for å
og skrive.
som ligger bak angrepene: ulikhet og fat- kunne si noe om represalier fra myndig– Folk vil droppe ut eller la være å stu- tigdom.
hetene og påvirkningen på Nigerias ellers
dere. Dette vil igjen bidra til fattigdom og
– På universitetet lærer vi om aggre- spente sikkerhetspolitiske situasjon.
økte forskjeller, og mange vil ikke kunne sjon-frustrasjonsteonå sitt fulle potensial. De fleste skolene i rien. Bak enhver agTror på samarbeid
Kaduna er nå stengt. Det er akkurat dette gresjon ligger det en
Som en siste komgrupper som Boko Haram vil, sier han.
frustrasjon. Hvorfor
mentar på telefonen
føler folk at de må
fra Kaduma fortelEn spent situasjon over hele landet
ler Offor at han tror
bortføre andre menAngrepene sees i sammenheng med en nesker? spør han.
på et transnasjonalt
Honest Offor, masterstudent i
Han mener også
forverring av sikkerhetssituasjonen i lansamarbeid for å bedre
freds- og konfliktstudier
det som helhet. President Muhammadu det ligger en hel
sikkerhetssituasjonen
Buhari uttalte i januar at landet var i en struktur som må
i Vest-Afrika generelt.
nødssituasjon som følge at de mange håndteres, bak de
– De problemene
og komplekse utfordringene landet står kriminelle bandene.
vi har i Nigeria, er de
overfor. I nord-øst kommer det stadig til
– Vi må finne ut hvor de får våpnene fra, samme som de har i Tsjad og Niger. Dertrefninger mellom regjeringsstyrker og og dermed hvem det er som sponser denne som vi kunne ha samarbeidet, både med
militante islamistiske grupper, som Boko terroren. Det hjelper ikke å betale bandit- andre land i Afrika som har kunnskap om
Haram og IS i Vest-Afrika-provinsen. An- tene løsepenger. Så lenge de har tilgang til terrorbekjempelse, men også globalt, ville
grep fra sistnevnte har de siste ukene gjort ammunisjon og våpen, vil de fortsette.
vi kunne funnet løsninger som hadde gagat hjelpeorganisasjoner ser seg nødt til å
net oss alle sammen.
innstille sitt arbeid, i frykt for sikkerheten Gikk til valg på å beskytte nigerianerne
universitas@universitas
til sine medarbeidere. Dette inkluderer Så langt er ingen tiltalt for noen av bortføogså Flyktninghjelpen, og generalsekre- ringene. Bøås mener at Nigerias føderale
tær Jan Egeland har bedt det internasjo- styresett enn så lenge gjør at kidnappinnale samfunnet og Nigerias regjering om gene vil fortsette å løses på lokalt nivå.
å gjøre mer for å bedre kårene for hjelpe– President Buhari vet at dersom man
arbeidere.
skulle sendt inn militæret eller det fødeNigeria er i tillegg plaget av utbryter- rale politiet for å stoppe kidnappingene,
grupper i sør, kidnappinger utført av pira- vil dette føre til sivile dødsfall, sier Bøås.
ter utenfor kysten og økende politi- og mi– Han høster fremdeles lovord for å ha

Mange av
kidnapperne som
blir tatt, tilbys
amnesti

Det er trist at
presidenten bare
sitter og ser på

Av de 276 jentene er over 100 fortsatt
savnet. De som har klart å unnslippe, har
fortalt til blant annet National Geographic
og BBC om tvangskonvertering til islam,
tvangsekteskap med Boko Harams krigere
og seksuelle overgrep.
Kriminelle gjenger kopierer metodene
Det som imidlertid er nytt med disse angrepene, er omfanget, og det at disse gruppene bortfører folk fra større utdanningsinstitusjoner, ifølge Bøås.
Han ser kidnappingene i en større sammenheng.
– Dette er egentlig to separate trender.
På den ene siden har man Boko Haram,
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Mellommenneskelig kraft: Mennesker reagerer mer på musikk spilt av mennesker enn maskiner, forklarer Are Brean, forfatter og førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole. Dette er fordi musikken spilt av mennesker inneholder mikro-unøyaktigheter, som gjør at vi gjenkjenner mennesket bak musikken.

Mellom stillhet og stimuli
I et år har verden stått på vent, og livet føltes for mange plutselig veldig stille. Men musikken, den har vært der med oss. Hvordan
har vi lyttet i livets mest isolerte år, og hva gjør musikken egentlig med oss?
Koronablues
tekst Sara Sofie Tallaksen og Endre Ugelstad Aas
foto Frida Roland Hanne Jones Solfjeld og Henrik Follesø Egeland

– Jeg tror musikken har en veldig viktig funksjon, særlig i
vanskelige tider eller krisetilstander. For den minner oss på
det menneskelige fellesskapet, forklarer Are Brean.
Mannen har flere hatter: førsteamanuensis ved Norges
musikkhøgskole, forfatter, lege, nevrolog og sjefredaktør i
Tidsskrift for Den norske legeforening. Men i dag er det
ikke hatt, men hjelm han har på seg, når Brean kommer
syklende til møtet med Universitas i Frognerparken.
Et følelsesspråk
Og det kan se ut til at Brean har et poeng. En studie utført
av forskere ved tre australske universiteter tyder nemlig på
at musikk har hatt en positiv effekt på studenter under pandemien. I studien undersøkte forskerne hvordan bruken av
ulike medier, som tv, musikk og sosiale medier, påvirket
livskvaliteten til studenter under nedstengning.
Resultatene viste at der deltakerne svarte at de lyttet mer
til musikk enn vanlig, meldte de også om økt livskvalitet.
Det motsatte skjedde der de rapporterte om økt bruk av video, serier eller tv.
– Fjernsynets hovedsakelige kognitive innhold, tankeinnhold, er mindre emosjonelt aktiverende. Man blir ikke
like påvirket av det, forklarer Brean når Universitas spør
om hans tanker rundt studien.
– Men musikken er vårt andre lyd-kommunikasjonssystem, og det er et emosjonelt kommunikasjonssystem som
kommuniserer emosjoner direkte, uten å gå veien via språket, legger han til.
Faktisk er det slik at musikken uten ord til og med er

mer emosjonelt effektfull enn musikken med ord. Brean
forklarer at ingen egentlig vet helt hvorfor det er slik, men
at hjerneskanninger kan tyde på at musikk med ord tar veien gjennom språkanalyse-senteret i hjernen, noe som kan
forsinke den emosjonelle responsen.
– En annen ting er at når vi hører musikk vi oppfatter
som menneskeskapt, aktiverer vi de samme hjernestrukturene som er aktive mens vi faktisk er i interaksjon med
andre mennesker, forklarer Brean.
– Vi begynner altså å analysere med én gang vi hører
musikk; hva vil musikeren, eller komponisten? Hva er emosjonen i dette? Det blir en måte å ha en indirekte kontakt
med andre mennesker på.

Jeg tror ikke det kan bli for
mye lyd og musikk, men
jeg tror vi trenger stillheten
av og til
Are Brean, forfatter og førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole

Boks-musikken
Live Schau (23) presser ned tangenter på et ørlite keyboard
koblet til en pc. Ved hjelp av et program kan hun endre lyden som strømmer ut av høyttaleren. Den går fra mørk og
dyp til en harmonisk melodi.
Schau har vokst opp med musikken. I dag tar hun en
master i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO) og
spiller i band på fritiden.
– Musikken er en så stor del av hverdagen og den verde-

nen vi lever i. Den kan ha en så stor betydning for det individuelle, men også på et større samfunnsnivå, sier Schau.
I bandet Von August akkompagnerer hun de elektroniske rytmene med sin fløyelsmyke stemme. Og litt fløyelsmyk
er hun selv også, der hun danser med hendene for å illustrere når hun snakker, og ler med en rund og mild latter.
Det siste året har hun og bandet, som de fleste andre
musikere, tilbrakt i studio. Schau beskriver det som «helt
greit», men legger ikke skjul på at hun savner opplevelsen
av å både lytte og spille live.
– Det sosiale aspektet ved musikk er ikke fullstendig
borte, men man tar jo bort den «høre på musikk sammen
med andre i rommet»-følelsen, sier hun.
Og hvordan er det egentlig med den musikken som kun
eksisterer på telefonene våre, den vi ikke kan se, men som
vi har hørt så mye på i det siste året? Brean forteller at det er
forsket på akkurat dette.
– I en studie fikk forsøkspersonene i den første gruppen
se en strykekvartett spille, men ikke høre dem. Den andre
gruppen fikk høre dem, men ikke se dem. Den tredje fikk
både se strykekvartetten og høre dem spille. Og den klart
mest emosjonelt aktiverende betingelsen var den hvor man
både fikk se og høre musikerne, forklarer Brean før han
konkluderer:
– Så den, kall det bokse-musikken, den du bare får inn
i øret uten at du har noe visuelt forhold til den, virker nok
mindre emosjonelt aktiverende enn «the real thing» som
man får oppleve på konsert.
Stillhet mellom linjene
Og «the real thing» er vi mange som lengter etter. Det siste
året har åpnet opp for en roligere tilværelse, på både godt
og vondt. Men hva med stillheten, i det som føles som et
uhyre stille år? Burde vi ha sluppet den mer til?
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Det sosiale aspektet
ved musikk er ikke
fullstendig borte
Live Schau (23), student i musikkvitenskap

En del av livet: Live Schau (23) startet med å spille klassisk musikk i barndommen. I dag er det sang og elektroniske toner som
fyller musikkvitenskap-studentens musikalske univers.

Olga Lehmann er klinisk psykolog og har en doktorgrad i
kulturell psykologi fra NTNU. Hun forklarer at stillheten kan
være ekstra skremmende i et år som dette.
– Pandemien har forsterket vår persepsjon av usikkerhet.
Stillheten forsterker i tillegg usikkerheten i oss selv, så derfor
er det ikke rart at vi har et behov for å distrahere eller underholde oss selv i en tid som denne, forklarer Lehmann.
Selv om Lehmanns kjepphest er stillheten, betyr ikke det
nødvendigvis at hun ser stillheten som kontrast til musikken.
– Ser du på et ark med noter, så ser du at stillhet er en stor
del av musikken. Om du bare har lyd, har du verken harmoni
eller rytme. Da blir det kaos, forklarer Lehmann.
Men det behøver heller ikke å være noe galt i det å bruke
musikken som distraksjon, ifølge Lehmann. Når hun skal
skrive, liker hun for eksempel selv å lytte til pianomusikk.
– Det musikken da hjelper meg med, er å finne stillhet
inne i meg selv, forteller hun.
– Og det har litt med forståelsen av stillhet å gjøre, for
stillheten er ikke noe som er svart eller hvitt, inn eller ut.
Opplevelsen av stillhet er veldig kompleks, akkurat som hjernen vår er veldig kompleks.

Det blir en måte å ha en
indirekte kontakt med
andre mennesker på
Are Brean, forfatter og førsteamanuensis ved Norges
musikkhøgskole

Mer strømming
Ifølge Lehmann finnes det ikke noe man kan kalle «pure
silence». Lydene er alltid der, og om du sitter i et stille rom,
vil du mest sannsynlig bli oppmerksom på lyder du ikke
visste du kunne høre engang. Som lyden av dine egne øyevipper når du blunker.
Schau gjør seg samme refleksjon og forteller om et prosjekt hun hadde på studiene hvor studentene skulle loggføre lyder de hørte gjennom dagen. Gjennom prosjektet ble
hun oppmerksom på hvor mye lyd vi eksponeres for, helt
ubevisst.
– Musikken gir oss jo en form for kontroll, ved at vi kan
velge lyden selv, sier hun.
Og tallene som nettopp ble offentliggjort fra SSBs Mediebarometer for 2020, viser til nettopp en slik tendens. Enten
hadde vi i koronaåret et økt behov for kontroll, eller så har
vi bare kjedet oss. Uansett har vårt konsum av mediebasert
stimuli økt.
– Vi ser er en generelt økt mediebruk i 2020, både av nyheter og av underholdning, forteller statistikkansvarlig for
Norsk mediebarometer Emma Schiro.
Det er særlig strømming av video som skiller seg ut i

Personlig forhold: – Jeg tror alles forhold til musikk er ganske ulikt, forteller musikkvitenskap-student Live Schau (23).

statistikken. I 2019 så 43 prosent av nordmenn på videoog filmmedier en gjennomsnittsdag, mens i 2020 økte dette
tallet til 51 prosent.
– Det er nok fordi flere har vært hjemme. Spesielt på lørdager og i desember økte strømmetiden, forteller Schiro.
Musikk har ikke gjort et like stort inntog som underholdningsform i koronaåret, og bruken av lyd-medier økte
kanskje overraskende med bare én prosent fra 2019 til 2020.
Men noen av lyttevanene endret seg likevel.
– Det er bittelitt flere som har lyttet til musikk, men det
er også slik at de som lytter, har lyttet lenger i 2020, forteller
Schiro før hun legger til:
– Økt lyttetid har skjedd både i hverdagene og i helgene.
Spesielt i ukedagene er det nok flere som har hørt på musikk mens de har jobbet eller studert.
Det er også verdt å merke seg at aldersgruppen de fleste
studenter befinner seg i, troner statistikken når det kommer
til lydbruk. Mens 57 prosent av den generelle befolkningen
lyttet til lydmedier en gjennomsnittsdag i 2020, var det 87
prosent i aldersgruppen 20–24 som gjorde det samme. I
denne aldersgruppen har også lyttetiden økt fra omtrent en
halvtime i 2019 til omtrent to og en halv time i 2020.
Naturlig å frykte stillheten
– Vi er redd for stillhet, men det er ikke stillhetens skyld,
mener Lehmann.
– Stillhet er ikke et tomt rom, men et rom hvor man kan
dele følelser og emosjoner. Det er også grunnen til at vi

frykter stillheten, for vi er ikke vant til å være med følelsene
våre, eller bruke informasjonen som følelsene gir oss.
Hun forklarer at det er helt naturlig å frykte stillheten,
og at frykten faktisk har et opphav i evolusjonen. Den representerer usikkerhet og muligheter, noe som får oss til å
kjenne på en følelse av ubehag og frykt.

Det musikken hjelper meg
med, er å finne stillhet inne
i meg selv
Olga Lehmann, psykolog med doktorgrad i kulturell psykologi

– Det stillheten gjør med oss, er at den gjør oss oppmerksom på en usikkerhet. Si at du hører på musikk, så
stopper plutselig musikken og det blir helt stille, da begynner vi med én gang å lure på: «Hva skjer nå?» «Hva er det
neste?» forteller Lehmann.
– Men så er usikkerhet en del av livet, og den kan lære
oss mye.
Hun anbefaler derfor å øve seg litt på å tolerere ubehaget
av stillheten.
– For studenter anbefaler jeg å ta pauser. Men det de
fleste gjør når de tar pauser i dag, er at de tar frem
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mobilen, og det er ikke det jeg mener med en pause, sier
hun.
Med en pause mener Lehmann «small moments of not
doing», forteller hun. Og ambisjonene trenger heller ikke
være så høye, for de av oss som ønsker å øve på stillheten:
– Det er bedre at du tar fem til ti minutter med «moments of not doing» om dagen for å komme i gang, enn at
du venter til du kan dra til Bali på meditasjonskurs.
Og Lehmann mener at disse små minuttene med stillhet i hverdagen kan gi store effekter på mennesket og tilstedeværelsen.
– Vi kan bruke stillheten til å bli mer kjent med oss
selv: hvem vi er, og hvem vi kan bli. Stoppe litt opp og ta
det mer med ro. Det kan føles skummelt, men det trenger
ikke å være farlig.
Det store hamskiftet
Brean tar sykkelen under armen og bærer den med seg
oppover mot monolitten.
– Sist gang jeg ble intervjuet av Universitas, var jeg student selv, faktisk. Ja, nei, det er ikke tretti år siden, men jeg
tror ikke det var dere jeg ble intervjuet av, for å si det sånn,
sier Brean og smiler.
Det vrimler av mennesker i Frognerparken, og det kan
se ut som at det er solen som har lokket oslofolket ut av
vinterens særdeles isolerte dvale.
Sakte, men sikkert skifter vi ham. Snart skal vi forhåpentligvis ut av joggebuksene, hettegenserne, Zoom og
Teams og inn i den virkelige verdenen igjen. Sinnataggen
slipper heller ikke unna, for i dag spyles og skubbes Vigelands verk med små børster i alle kriker og kroker.
– Jeg tror ikke det kan bli for mye lyd og musikk,
men jeg tror vi trenger stillheten av og til. Både alene og
sammen, sier Brean.
– Så vet man for eksempel at aggressiv musikk gjør folk
mer aggressive. Det er det forsket på. Så på den måten kan
musikken bli destruktiv.

og har mye energi, liker jeg å ta meg en løpetur, og da hører jeg gjerne på rock. Jeg er veldig glad i å løpe til rock, få
ut litt sinne og frustrasjon, forteller Nordli.
Brean forklarer at det ikke er mulig å gi noe klart svar
på hvilke sjangre man bør lytte til, men forteller om et allment fenomen som kan forklare valgene Nordli tar.
– Selv om musikk er veldig individuelt, er det noen fellestrekk. Slik som at musikk med en grunnrytme under
60–70 slag i minuttet, som er hvilepulsen til de fleste av
oss, roer oss ned. Mens musikk som har en høyere grunnrytme, aktiverer oss.
Og musikken har flere bruksområder. Mange har sikkert hørt om den mye omtalte Mozart-effekten. Fysikeren
Gordon Shaw og kognisjonsforskeren Frances Rauschner
mente å kunne dokumentere at studenter som hadde hørt
på Mozart, ble flinkere til å gjenkjenne mønstre.
Studien er tilbakevist for lenge siden, men ifølge Brean

ligger det kanskje noe i undersøkelsen fra 90-tallet likevel:
– Det har blitt gjort en del replikasjonsstudier, men
med andre typer musikk. Da fant man faktisk en slik
Mozart-effekt, men den oppsto når forskningspersonene
lyttet til sin favorittmusikk. Det kunne være alt fra hiphop
til klassisk, så effekten har sannsynligvis ingenting med
Mozart å gjøre, forklarer Brean.
Men selv om musikken ser ut til å kunne gjøre underverker, har hjernen sine begrensninger. Om man er en av
dem som liker å pløye pensum til musikk, kan det derfor
være lurt å ta Breans avsluttende tips til betraktning.
– Noe tyder på at det kan være en fordel å lytte til musikk når man arbeider, men bare dersom man lytter til
musikk man kjenner veldig godt, forteller han.
– Hvis ikke tar det opp for mye av oppmerksomheten
vår, og den er veldig begrenset.
kultur@universitas.no

Når jeg spiller et stykke
hun kjenner godt, kan
jeg se at det er noe som
våkner i henne
Iver Nordli, student i musikkvitenskap

Musikk som medisin
Det kan virke som om musikken nærmest har magiske
virkninger, både når vi lytter aktivt, og når musikken bare
«er der».
– Det viser seg for eksempel at om man spiller musikk
i operasjonssalen mens pasienten er i narkose, får pasienten mindre smerter etterpå og behøver dermed mindre
smertestillende, forteller Brean.
Det er nettopp denne effekten musikkvitenskap-studenten Iver Nordli (22) synes er så interessant. I likhet
med Schau studerer han ved UiO og har også drevet med
musikken hele livet.
– Musikken angriper så mange forskjellige følelser i
oss, og det synes jeg er veldig spennende, forteller han.
Musikkterapi som fagfelt er et studium av forholdet
mellom musikk og helse – et fagfelt Nordli har fått øynene
opp for, da han selv har sett hvilken effekt musikken kan
ha.
– Jeg har en mormor som begynner å bli litt dement,
forteller Nordli og fortsetter:
– Jeg pleide å spille mye piano for henne da jeg var
yngre, og når jeg i dag spiller et stykke som hun kjenner
godt, kan jeg se at det er noe som våkner i henne.
I tillegg bruker han musikken som en slags bearbeidende kraft selv.
– Det å ha hatt muligheten til å uttrykke følelser gjennom musikken har hatt mye å si. Når jeg er lei meg, pleier
jeg for eksempel å skrive låter, forteller Nordli.
Mozart-effekten
Nordli tilpasser musikken han hører på, etter sinnsstemningen han er i, og det kan dermed være stor variasjon i
hvilke sjangre han lytter til fra dag til dag.
– Er jeg avslappet og rolig, er det mye avslappet jazz og
lo-fi hiphop det går i. Er det en dag hvor jeg er veldig aktiv

Arvet interesse: Iver Nordli har spilt piano siden han var ung, og drevet med alt fra pop til jazz og rock. Interessen for musikken og dens ulike
sjangre har vært i familien lenge: – Besteforeldrene mine spilte trekkspill, gitar, piano, blues og alt som er, egentlig.
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MIN STUDIETID

AHOs helt egen Houdini

Blikket fremover: Kunstner og arkitekt Nikolai Gyllenhammar har bakgrunn i graffiti. På veggen bak ham er et bilde han har spraymalt av rapperen Pop Smoke.

Den ene halvdelen av kunstnerduoen Broslo er utdannet
bilmekaniker og arkitekt. Han
bruker Siri når han skal skrive
e-post, men drømmer om
doktorgrad.
Artbros
tekst Anna Krokene
foto Frida Roland

– Etter ungdomsskolen var jeg sykt lei, fordi jeg var litt ordblind, og jeg har aldri vært så god til å skrive, sier Nikolai
Gyllenhammar.
Den praktisk orienterte oslogutten tok derfor fagbrev
som bilmekaniker, før turen videre bar til USA for å kjøre
snowboard. Tilbake i gamlelandet ville han ta mer utdannelse, men først måtte han en tur på skolebenken for å ta
opp fag.
Gyllenhammar har alltid endt opp med å gjøre noe annet enn det studievalget tilsier. Etter fem og et halvt år på
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) lever han i
dag som kunstner.
Kunstnerlivet til Nikolai og Broslo-makkeren Jonny
Hurts er foreviget på TV 2 Sumo. I tv-serien følger vi dem
gjennom et pandemibetont 2020. Men blant avlyste kunstutstillinger og vannlekkasje i studioet fikk de klemt inn
både motefest, blind dates og «street meet».
Universitas får en omvisning i studioet på Fornebu, eller
Californebu, som det står på et skilt utenfor. Kunsten som
pryder lokalene, er fargerik og ofte med et naivt uttrykk,
blant annet inspirert av tegneserier, reklame, graffiti og
motorsport.
– Jeg tror grunnen til at jeg skilte meg ut på opptaksprøven til AHO, var at jeg hadde med meg svære fargetusjer
og graffitiutstyr, mens alle andre tegnet med svart penn og
blyant, sier Gyllenhammar.
Studietiden ved AHO var preget av trangen til å skille
seg ut:
– Jeg var hypp på å prøve å bryte alle reglene.

Tidligere har AHO-studenter fortalt om arbeidspress
blant annet gjennom en Instagram-konto, og Gyllenhammar legger heller ikke skjul på at man må jobbe hardt som
arkitektstudent.
– Det er et studium du må gå all in i, men det var sykt
gøy, sier han.
Han tror at arbeidspresset på studiet henger sammen
med måten arkitekter jobber på.
– Det er ikke noe rett eller galt svar, det er ikke et regnestykke. Det er et kreativt tankegods som du skal overbevise
noen andre om. Derfor krever det at du har hatt en energisk
tilnærming til det, og at det er gjennomarbeidet.
Skippertak fungerer med andre ord dårlig.
Sin egen tilnærming til arkitektur beskriver Gyllenhammar som kunstnerisk og eksperimentell, og han meldte seg
derfor tidlig av kjøret om å tilbringe flest timer på tegnesalen.
– Jeg brukte tiden på å finne nye kreative tankegods om
hvordan rom kan være annerledes og hvordan utformingen av rommet kan oppfordre menneskene som er der til å
oppføre seg annerledes. Det var det jeg ville jobbe med, og
da var det ikke det å tegne ut i detalj som var det viktigste,
forteller han.

Jeg var hypp på
å prøve å bryte
alle reglene
Nikolai Gyllenhammar, kunstner og arkitekt

Han ville bryte med normene for hva som er bra arkitektur. Det kunne til tider gjøre det vanskelig å diskutere
prosjekter med professorene ved høyskolen, så han kjørte
ofte sitt eget løp, men ikke uten en ubetydelig fallhøyde.
– Hvis du ikke har bedt om hjelp og du leverer noe dårlig, så får du full slakt, ikke sant, sier Gyllenhammar og ler.
– Falt det noen gang tilbake på deg?
– Det gikk stort sett bra. Men semesteret jeg skulle jobbe
med masteroppgaven, hadde jeg en anerkjent og flink arkitekt som veileder. Vi hadde sykt forskjellig synspunkt på
arkitektur og begynte semesteret med en skikkelig krangel.
– Vi hadde så dårlig kjemi, og han var klar for å ta meg
på gjennomgangen. Jeg var veldig usikker på hvordan det

Nikolai Gyllenhammar
HVA: Bilmekaniker og arkitektur
NÅR: 2006–2012
HVOR: Etterstad videregående og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

kom til å gå, men det endte faktisk med at jeg fikk den beste
kritikken jeg noen gang har fått.
I løpet av halvtimen vi har i studioet, kommer det flere
folk innom, og det er tydelig at det er åpen dør i industribygget på Fornebu. I andre etasje har de også et musikkstudio der venner kan komme for å lage musikk.
Ved siden av studiene likte Gyllenhammar å gjøre alt
det han beskriver som litt farlig, som å kjøre snowboard og
motorcross. Det var også i snowboardmiljøet han ble kjent
med Jonny Hurts. Å gå på klubben er derimot det verste
han vet.
– Da jeg studerte ved AHO, fikk jeg kallenavnet Houdini, fordi jeg alltid forsvant på studentfestene.
Han var en sosial student, dukket alltid opp og drakk
noen pils, men som Askepott forsvant han da klokka slo
tolv.
– Jeg liker day party, det er bedre for meg. Jeg blir så trøtt
på natta.
Studieårene er et tilbakelagt kapittel, men Gyllenhammar har leflet med tanken om å vende tilbake for å ta en
doktorgrad. Nå er han medeier i et lite arkitektkontor, men
vier mesteparten av tiden sin til kunsten enn så lenge.
– Jeg er interessert i den grensesprengende og kompromissløse arkitekturen. Den får du sjelden lov til å realisere
som nyutdannet arkitekt, sier han.
Planen til Gyllenhammar er derfor å bli så anerkjent som
kunstner at han også skal få fritt spillerom som arkitekt.
– Til slutt, hvis du blir det man kaller for en starchitect,
en stjernearkitekt, ikke sant, da kommer plutselig alle kundene til deg og sier du får carte blanche.
– Jeg prøver å skippe den tunge veien hvor du må sitte
og grinde på arkitektkontoret, og hoppe rett på starchitectdelen.
kultur@universitas.no
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Din bensintank er fri
I anledning studentvalget ved
UiA fører Mattias Johannesen
pennen i Unikum for å ergre
seg over «Hets og trakkasering –
ytringsfriheten og demokratiets
fall». Han ser med bekymring
på hvordan «unge politikere fra
hele Norge opplever å bli møtt
med en svært så kald og arrogant front fra ‹den eldre garde›
som en så fint kan kalle det». Den
som snakker høyt om behovet
for klimapolitikk, får ifølge ham
«høygaflene» og «et stykke bly i
skallen» i retur.
Johannessen
slår så et slag for å la det sterke
argumentet få flyte fritt i den offentlige samtalen. Med et dannet
sinn skal din verste fiende tolkes
i beste mening, og vår demo-

kratiforkjemper har attpåtil lagt
ved et par skjermdumper fra sin
egen duell på Facebook, for å vise
hvordan det gjøres:

MJ: «Foreslår at du setter
deg mye bedre inn i bakgrunnen til bompengene. MDG er
det minste problemet ditt.»
Høygaffelopponenten ble selvsagt fullstendig trollbundet av
denne redelige argumentasjonen på høyt nivå. Eller kanskje
ikke:
«[K]ommer dette kuksuger
partiet mer til makten, så er det
vel faen med bompenge stasjon
på hvert jævla gatehjørne. Må
våkne du nå.»
Godt valg!

Trening uten mening
«Smittevernstiltakan på Gløshaugen krangle», ifølge NTNU-student Simen Fostås,
som i Under Dusken skriver
om hvor vanskelig studentsamskipnaden gjør det å holde
«[s]itt sarte legeme ved like».
Det er tydeligvis en stor strek i
regningen å skulle «både reservere kortet, vise rervasjonen på
telefonen min, registrere kortet
på reservasjonsmaskinen på
veggen bortenfor skohyllene og
sprite hendene mine». «Er det
meningen at når det kommer
50 mennesker som vil trene
mellom 16.00 og 16.05, skal

alle innom to forskjellige datamaskiner, hvorav én står bak
en skohylle, deretter komme
seg inn i garderobene, mens de
hele tiden holder to meters avstand?» spør han. På toppen av
det hele «var klokka ved saunacomputeren på Gløshaugen
stilt til sommertid til langt ut i
mars».
Ungdommen har det for
godt. Først roper de etter digitale løsninger, og så er det
plutselig for mye? Og jeg trodde ikke de kunne den analoge
klokka uansett.

Aksel Rogstad
988 05 815

Det blir plass til å sy!
Campus
Curt Rice, rektor ved Oslomet

Åse Berg Dybvik, leder i studentrådet for estetiske fag
ved Oslomet, uttrykker i forrige ukes Universitas bekymring for at de ikke vil få nok arealer til sine kreative studieaktiviteter fremover, og at de opplever at de
ikke satses på.
Jeg vil først og fremst forsikre om at ledelsen tar
alle studentene på alvor og jobber kontinuerlig for
at deres behov ivaretas, og at studieopplevelsen skal
være så god som mulig til enhver tid. Vi er opptatt av
at studentene på de praktiske fagene skal få den nødvendige plassen de trenger for å ha et læringsmiljø
som gir god faglig kvalitet.
Videre forstår jeg Dybviks bekymring. Vi er inne i et omfattende prosjektarbeid ved
Oslomet der vi jobber med
planlegging av universitetets
totale eiendomsportefølje
for fremtiden, og flere muligheter løftes frem både for
campusutviklingen i Pilestredet og for et nytt campus
på Romerike. Blant annet
ønsker Fakultet for teknologi, kunst og design at all
deres aktivitet samles i Pilestredet på lengre sikt, samtidig som vi vet at det er vekst i utdanningstilbudet
ved mange institutter.
Det har i tillegg vært snakk om å avslutte leieforholdet i Pilestredet Park 33. Jeg kan imidlertid forsikre
Dybvik og hennes medstudenter på estetiske fag om

at leiekontrakten i Pilestredet Park 33 der de holder
til, blir forlenget frem til sommeren 2023. Så skal vi i
mellomtiden jobbe videre med hva som skal skje etter
den tid, og vil involvere studentene i prosessen.
Situasjonen for Oslomet er at myndighetene har klare

forventninger om en bærekraftig arealeffektivisering
fremover. Samtidig øker leieprisene uten at vi får
kompensasjon for dette i våre tilskudd. Vi har flere
leieavtaler som må reforhandles i Oslo, og vi skal etablere et nytt campus på Romerike. Dette betyr at vi
ikke kan disponere det samme totalarealet i Oslo i
fremtiden. Det betyr også at selv om studenter skal
flyttes fra Kjeller, skal vi også fylle det nye studiestedet
på Romerike. Derfor kan jeg forsikre Dybvik om at
det vil være plass til alle selv om campusene utvikler
seg.
Og som hun selv er
inne på, vil nok noe digital undervisning bli en del
av normalen i årene som
kommer, noe som også
gjør at ikke alle studenter
vil ha behov for å være på
campus på samme tid. Det
ligger også potensial i mer
samarbeid på tvers av institutter og utdanninger,
som kan gi grunnlag for
mer sambruk av lokaler.
Uansett hvilke løsninger som velges for campusene
våre fremover, er vår hovedprioritet å legge til rette for
at studentene våre får den infrastrukturen de trenger
for å gjennomføre studiene sine på en god måte!

Myndighetene har
klare forventninger
om en bærekraftig
arealeffektivisering
fremover

debatt@universitas.no

Ukas sitat:
Det er jo passe bohemsk. Det er passe meningsløst. Det er
litt skakt og rart, og hvis du er kunstner, kan du gjøre det
på din egen måte
Forfatter Lars Lenth
forteller Under Dusken om sin lidenskap for fluefiske.

Ukas tvitringer:
Jørn @manoweird
Liten påminnelse for de som tenker på abort: i morra er vi
i uke 17...
Nasjonal abortstopp – det er et vårtegn, det.

Kai @kaisvarte
Morsom lek: Sveip til høyre og venstre på folk mens du går tur.
Ikke ta det personlig, det er bare jeg som trenger min daglige
dose med fremmedgjort kjærlighet.

Hannibal Universitetslektor @ivarsorensen
Bibelstedene som omhandler at Jesus helbreder syke, får
folk til å stå opp fra de døde, metter 5000 mennesker, går
på vannet og gjør vann til vin må da sannelig, sannelig kunne
kalles underkapitler.
Noen vil gå så langt som å kalle ham overlegen.

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 2500 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

Homeopati mot kjønnsforskjeller
Likestilling

er underrepresentert i akademia, og å kvotere pensumbøker er ingen hensiktsmessig løsning på dette.

Alexander Ravnanger, bachelorstudent i
matematikk med informatikk ved UiO

Argumentasjonen kommer også fra et tydelig sam-

Venstrealliansen svarer lektorstudent Anine Norén i
Universitas 15. april med at når kvinnenavn er underrepresentert på pensumlistene, ser de dette «som et
tegn på at det nettopp er andre faktorer enn kvalitet
som spiller inn». Utspillet vitner om manglende innsikt og fremstår som et desperat forsvar av ren symbolpolitikk.

funnsvitenskapelig og humanistisk perspektiv, da
forfatterne peker på nye perspektiver som en fordel
ved «et mer mangfoldig pensum». Personlig tror jeg
ens kjønnsidentitet har liten innvirkning på hvilket
«perspektiv» man tar på partielle differensialligninger, kvantemekanikken og molekylærbiologien.
Venstrealliansen ser ut til å tro at det er ubegrenset tilfang av valgmuligheter for pensumlitteraturen
i alle emner. Å tro at føringer på pensumvalg basert
på mangfoldighetsbetraktninger ikke vil forringe
den faglige kvaliteten, er i
beste fall naivt, all den tid
det allerede er vanskelig å
finne lærebøker som dekker akkurat det rette stoffet
i mange emner. Evidensen for dette ligger i den utstrakte bruken av kompendier og notater forfattet av
universitetets egne ansatte.

Venstrealliansen går
for VM i overforenkling

Av innlegget fremkommer
det at toppkandidatene til
Venstrealliansen går for
VM-gull i overforenkling,
da de skriver at «[d]et er
merkverdig at kvinner er halve menneskeheten, men
at det likevel er så få av dem på pensum». Forfatternes analyse beror på en grunnleggende gal antagelse,
nemlig at vi har oppnådd en jevn kjønnsfordeling
innenfor alle fagfelter. Sett at Venstrealliansen tar til
orde for kjønnspoeng, skulle man tro de var klar over
at dette på ingen måte er tilfelle.
Et av de beste moteksemplene er undertegnedes
eget fagfelt, matematikk, der mannsdominansen er
en velkjent og seiglivet utfordring. Av en artikkel i
The Guardian fra 2013 fremgår det at 94 prosent av
britiske matematikkprofessorer er menn. At kvinner
er underrepresentert på pensumlistene, er et symptom på det underliggende problemet om at kvinner

Kvotering på pensumlistene for å utjevne kjønnsfor-

skjeller er som homeopati mot hjernekreft: Det føles
kanskje betryggende der og da, men det koster, og
problemet består ufortrødent. Skal vi oppnå en bedre
kjønnsbalanse i akademia, må vi slutte å kaste bort
tid på symptombehandling og heller vie ressurser til
tiltak som virkelig gjør en forskjell.
debatt@universitas.no
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Fysikere tror ikke på noen verdens ting

Tro
Viggo Wetteland, fysikkstudent ved UiO

Fysikere tar alle spørsmål seriøst, og de går grundig til verks
når de vil finne ut sannheten om noe. Ved å bruke den
vitenskapelige metode blir enhver påstand gransket så nøye
at fysikerne ender opp med å ikke tro på noen verdens ting.
Fysikere tror ikke på julenissen
En fysiker vil finne flere problemer med påstanden om at
julenissen flyr hjem til alle barna i verden og klatrer ned
pipa på julekvelden. Det første problemet er at aerodynamikken ikke tillater at reinsdyr kan fly. Det eneste pattedyret
som kan fly, er flaggermusen. Fordi den har vinger.
Det andre problemet er hvor lang tid det vil ta å besøke
alle husene i verden på én dag. Fysikkstudenter ved universitetet i Leicester har funnet ut at julenissen må reise med
0,5 prosent av lysets hastighet, eller 5,6 millioner kilometer
i timen, for å levere alle gavene i tide. Ikke engang Nasas
raskeste romfartøy er i nærheten av denne farten.
Det tredje problemet finner vi på hustaket i nissens kamp
mot pipa. Han kommer seg verken opp eller ned.
Fysikere tror ikke på spøkelser
«Åndenes makt» er et tv-program du mister hjerneceller av.
Den kjente britiske fysikeren Brian Cox sier at om spøkelser
fantes, hadde CERNs partikkelakselerator oppdaget dem for
lenge siden. Han sier at det ikke er mer tilgjengelig plass hvor
ånder kan bo. Og siden spøkelser ikke består av materie, må
de bestå av ren energi. Men hvis de kun består av energi, vil
de raskt forsvinne, fordi termodynamikkens andre lov sier at
energi før eller siden vil gå tapt til varme.
Fysiker og fire ganger norgesmester i morellsteinspyttingz
Andreas Wahl laget et tv-program der han avslørte såkalte
«klarsynte» som de svindlerne de er. En døende mann gikk
med på å kommunisere med de klarsynte etter hans død. Det
han skulle fortelle dem, var skrevet i et brev til Wahl. Ikke
en eneste av 2000 klarsynte fra 26 forskjellige land klarte å
gjengi noe av det som sto i brevet.
Fysikere tror ikke på astrologi
Astrologi er læren om hvordan posisjonen til himmellegemer når du blir født, påvirker deg resten av livet. For tre

tusen år siden valgte babylonerne de tolv stjernetegnene
og tildelte én til hver måned av året. Nasa har funnet ut at
siden da har Jordas akse rotert så mye at konstellasjonene
ikke samsvarer med de samme tidsperiodene lenger. Nasa
poengterte også at stjernebildene har forskjellige størrelser
og former. Sola bruker dermed forskjellig tid på linje med
hver konstellasjon. Linjen fra Jorda gjennom Sola peker
mot Jomfruen i 45 dager, mens den peker mot Skorpionen
i bare syv dager. I tillegg glemte babylonerne det 13. stjernetegnet «slangebæreren».
Det har også blitt vist gjennom vitenskapelige studier at
astrologers påstander fungerer like bra som ren gjetning.
Likevel ble det i 2019 bestemt at astrologi-utdanning får
statsstøtte. Mer bortkasta skattepenger kan du lete lenge
etter.

I fysikken er ikke en påstand
mer sann hvis veldig mange
sier den er sann
Fysikere tror ikke på tyngdekraften
I Store norske leksikon er definisjonen av gravitasjon
denne: «Gravitasjon er tiltrekningskraften mellom legemer
som skyldes at de har masse.» Dette er helt feil. En slik
kraft har aldri blitt påvist.
Det var Isaac Newton i 1687 som kom med teorien om at
det finnes en tiltrekningskraft mellom legemer med masse.
Den ble erstattet av Albert Einsteins generelle relativitetsteori i 1915. Einstein spådde at rommet krummes nær legemer med masse, og da spesielt nær legemer med veldig stor
masse, som Sola. Under en observasjon av en total solformørkelse i 1919 ble det observert at lysstrålene fra stjernene
bak Sola ble bøyd, noe Einstein forventet. Newtons teori
som sier at masseløse lysstråler ikke kan bli påvirket av gravitasjon, var motbevist.
Skoleelever i dag, hundre år senere, lærer fremdeles den
gamle, utdaterte definisjonen av gravitasjon. Det er på tide
å stoppe denne systematiske feilinformeringen av barna
våre.

Fysikere tror ikke på Gud
Kristendommen har faktisk klart å overbevise milliarder av
mennesker om at det finnes en usynlig magisk mann som
bor i et usynlig magisk paradis: skaperen av hele universet. Denne mannen ofret seg selv til seg selv, for å fungere
som et smutthull for en regel han selv lagde. Han går ved
navnene Gud, Jesus og Den hellige ånd. Han er både én
person og tre personer samtidig. De som følger ti regler,
får komme inn i dette paradiset etter døden. Gud skapte
Helvete, et grusomt sted styrt av Satan. Her skal fysikere og
andre ikke-troende gjennomgå smertefull lidelse i evig tid.
Den vitenskapelige metode motbeviser drøssevis av påstander i Bibelen. Heldigvis. En global flom hadde krevd
tre ganger mer vann enn det som befinner seg på jorda.
Vann kan ikke forvandles til blod eller vin, heller ikke stav
til slange. Det er ikke mulig å gå på vannet. Slanger og esler
kan ikke snakke. Menneskehår gir ikke overmenneskelig
styrke. Et menneske kan ikke forvandles til en saltklump.
De døde kan ikke bli reist til live. Verden ble ikke skapt
på seks dager. Det fantes ikke planter eller lys før Sola og
stjernene. En dame kan ikke bli skapt av en manns ribbein.
Dette er bare noen av grunnene til at fysikere ikke tror på
Gud.
Kirkene fortsetter å håve inn penger fra folket. I USA er
religion mer verdt enn Google og Apple til sammen. Det
er absurd at det faktisk er overtro, og ikke kunnskap, som
styrer millioner av menneskers liv og søken etter mening.
Det er den største svindelen i menneskets historie.
Den vitenskapelige metode luker ut overtroen
Flyvende reinsdyr, spøkelser, zombier, horoskoper og tiltrekningskrefter mellom legemer. I fysikken er ikke en påstand mer sann hvis veldig mange sier den er sann. Enhver
påstand blir testet ved hjelp av modeller, utregninger og
eksperimenter. Om påstanden er sann eller ikke, avhenger
av resultatene av disse testene, og om andre fysikere klarer
å få de samme resultatene. Den vitenskapelige metode er
hjørnesteinen i fysikken. Metoden er så skeptisk av natur
at den luker ut all overtro. Derfor ender fysikere opp med
å ikke tro på noen verdens ting.
debatt@universitas.no
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Eksamensperiodens fem sorgfaser
Eksamensperioden er en
forestilling hvor kappløpet frem
mot eksamensdatoen forårsaker
de fem stadiene i en sorgprosess:
benektelse, sinne, forhandling,
depresjon og aksept.
Eksamensperioden
Hva: En tragikomisk forestilling
Kan sees: Diverse lesesaler nær deg

Første akt gjenspeiler benektelsesfasen, og starter med at hovedpersonen (heretter omtalt som studenten) mottar en melding: «Har du begynt å lese til eksamen ennå?» Med ett banker
studentens harde realitet på døren: Det ble eksamensperiode i
år igjen. Hun roper i frustrasjon ut over scenen: «Går jeg i det
hele tatt på universitetet? Sist jeg sjekket, var jeg deltaker på
et slags dårlig digitalt nettkurs.» Første akt illustrerer hvordan
det er vanlig å late som om tapet som utløser sorgprosessen,
ikke har skjedd, da det momentant kan fjerne smerten. Dette
kan oppleves som svært gjenkjennelig for studenter, ettersom
starten på eksamensperioden ofte består i å benekte den harde
realiteten. Ved slutten av første akt reflekterer jeg likevel over
hvorvidt benektelsesfasen kunne vært unngått hvis studenten
bare skrudde på varsler i Canvas, men på den andre siden ville
det svekket hennes mentale helse, noe som åpenbart ikke er
ønskelig.

Å motta meldingen
«jeg har ikke begynt,
jeg heller» er objektivt
sett bedre enn terapi
ten man egentlig føler på. Tematikken omhandler hvordan
sinnet gjerne blir rettet mot andre mennesker – for å symbolisere dette står studenten og kjefter på eksene sine på
scenen. Personlig har jeg ikke opplevd dette i eksamensperioden, da jeg strengt tatt er sint på ham året rundt. Likevel
får tematikken meg til å undre – hvem sin skyld er det at
eksamensperioden oppleves som så belastende for studenter? Kan det være studentenes egen skyld? Åpenbart ikke.
Forestillingen fremlegger et svar, da ekskjærestene som får
kjeft på scenen, plutselig blir forvandlet til kopier av Henrik
Asheim. Dette er ypperlig samfunnskritikk, han har gjort
for lite for studentene under korona, og ikke nok med det
– ettersom jeg fulgte hans anbefaling om å se på serien «It’s
a sin», gikk jeg glipp av alle forelesningene den uka! Muligens symboliserer denne scenen at Henrik Asheim er alle
studenters kollektive eks som stenger lesesalene kun fordi
vi hooket med Audun Lysbakken rett etter det ble slutt.
Etter hvert går sinnet over i forhandlingsfasen i akt tre.
I en scene hvor studenten spiser lunsj, ytrer hun til en venninne: «Hvis jeg bare hadde lest litt mer pensum, så hadde
jeg ikke vært i denne situasjonen.» Jeg opplever dette som
en klassisk felle å havne i, for la oss være ærlige: Mennesker er vanedyr. Gjennom flere år på ulike utdanningsinstitusjoner hvor man aldri tilegnet seg vanen å lese pensum
jevnt gjennom semesteret, hvorfor skulle det bli annerledes
denne gangen? Videre går hovedpersonen innom en studentprest, hun forsøker å inngå en avtale med høyere makter for å bestå. Symbolikken er åpenbar, og selv om bønn til
høyere makter muligens er vanligere for religiøse studenter,
vil jeg driste meg til å påstå at eksamensperiode under en
global pandemi hadde gitt selv Ricky Gervais religiøse tilbøyeligheter.
Akt tre tar oss inn i depresjonsfasen: Ting virker håpløst for

studenten, hun innser at pensum er mer omfattende enn
hun trodde. Muligheten for en god karakter virker svak,
om ikke umulig. Å komme seg ut av sengen og på lesesalen

ILLUSTRASJON: ODIN DRØNEN

Akt to byr på sinne og hvordan man ønsker å skjule smer-

er utenkelig, og hun stiller seg spørsmålet: Hva er egentlig
meningen med det hele? Sannsynligvis blir vi jo arbeidsledige etter endt utdanning uansett, grunnet den kommende
globale økonomiske krisen etter korona. Å jobbe i kassen
på Rema har vist seg å være den mest stabile jobben, så å
kaste inn det akademiske håndkleet er kanskje ikke så dumt
likevel?
Idet forestillingens deprimerende akt skal til å runde av,
bestemmer studenten seg for å oppsøke psykolog. Jeg stusser over bruken av dette virkemiddelet, da den åpenbare
løsningen heller er å sende melding til en venn man antar
er mer ute og kjøre. Å motta meldingen «jeg har ikke begynt, jeg heller» er objektivt sett bedre enn terapi.

ut – hun aksepterer at hun ikke var forberedt. Nå er det
bare å slappe av mens A-ene ruller inn i Studentweb. Dette
er muligens den mest ektefølte delen av forestillingen, man
trenger nemlig ikke lese når man innehar medfødt akademisk talent (merk: denne opplevelsen er muligens sterkere
for individer med narsissistiske tendenser).
Benektelsesfasen står sterkt, mens fasene sinne, forhandling og depresjon får en svak én på terningen. Samtidig er
akseptstadiet en eneste stort lykkerus. Dog stiller jeg meg
kritisk til forestillingens manglende fokus på bakrusen studenter opplever etter eksamensperioden. Den oppstår når
sensur er registrert og man nok en gang må innse at man er
en helt middelmådig student.
Elisabeth Berg Ødegaard

Så er vi endelig i dem femte og siste akten, aksept. Studenten

klarer å løse en gammel eksamensoppgave, ting ser bedre

anmeldelser@universitas.no
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Plate:

Der yoga møter jazz
Damatas debutalbum er en
saftig sandwich av musikalsk
lekenhet og sjangerbredde.
Hva er best av å stå eller sitte på konsert? Jazztrioen
Damata gjør meg usikker, når de serverer et debutalbum med en rolig ambient sti, men støyfulle
utsiktspunkter av heftig jazzimpro. Åpningssporet
«Oslo 32. august» baner albumets retning med gitarens gjennomgående klang og en visuell sound. Du
vil imidlertid kjenne pulsen av Ola Øverbys trommer, som tilfører beat nok til at albumet plasserer
seg et sted mellom en lun, visuell
atmosfære og tempojazz.

punkt, og Torstein Slåen insisterer på både drøm
og lengsel med en gitar full av klang. Tittelsporet
og «MØ» skrur opp tempoet og leker seg i et mer
gjenkjennelig jazzlandskap, men tar også albumet i
en eksperimentell og støyete vending. Beaten er raskere og fastere, og tidvise slag av diverse slag flettes
nydelig inn i et deilig gitarriff. «Hakuna Damata» er
evighetskulen i godteposen: fra improvisering, støy
og heftige beats til nedstrippet harmoni. Og Karl
Erik Horndalsveens bass insisterer på alt du har av
rytme i skrotten.
Damata tilgjengeliggjør jazzen når klangfull gitar mø-

ter eksperimentell komposisjon. Men jeg vil hverken
kaste perler for svin eller løsrive
låtene og plassere dem i en generert «relax and study»-spilleliste.
Gitaren vibrerer heftig på «Trio
Albumet fortjener, og insisterer
pour le trou du Cul l’Éspace»,
på, om du vil, å høres fra første
før tromma banker på døren og
til siste spor. Det bikker imidlertid ikke over før andre halvdel av
hviler i døråpningen – og der blir
skiva, og jeg venter spent på at
den. Blir en utålmodig? Kanskje
seige gitartoner og spor av tempo
litt. Samtidig er denne tilbakeholdenheten styrken ved låtene.
skal nå toppen de sakte peker
Jeg skjerper ørene for å lytte etter
mot. Resultatet er likevel en vellykket og omfavnende lytteroppde finurlige trommene og deilig
levelse. Den gir nok melodi til å
bassnotene bak den dominerende gitaren. Ta for eksempel «I Say What’s Damata
passe følelsesladet filmmusikk,
Damata, You Say Matoma» sine Artist: Damata
nok ro for din go-to sjelelige behandling og ikke minst en god
snaue 14 minutter. Den bygger Sjanger: Ambient Jazz
dose medrivende improvisasjon
seg rolig opp, men det er krutt å
Plateselskap: Dugnad
– og vi får med det en trang til å
hente mot slutten, når lydbildet
reise oss i konsertlokalet likevel.
vrenges fra bløte og sammenpakkede lyder til noe heftig og skjærende som fryser på
ryggen. Trioen spiller hverandre ekstremt gode, når
Saga Eline Jonsson Hoff
de stadig gir stafettpinnen videre, men implementeanmeldelser@universitas.no
rer hverandre lagvis. Tilstedeværelsen er til å ta på,
noe som gjør verket nærmest organisk fintfølende.
«Fort på ski» er et følelsesfremkallende høyde-

Låtanmeldelser:
Would you mind

Horagállis

Artist: Ingvild Flottorp

Artist: Gabba, Stig Henrik Hoff

Sjanger: American / Country

Sjanger: Joik ++

Plateselskap: Vestkyst records

Plateselskap: Drengstua records

Det bor en bondeknøl i én
av fem av oss, eller for å si
det på en annen måte: I Norden er Norge det landet
som hører på mest country. 20 prosent av oss har det
som vår favorittsjanger, og det er ikke rart å tenke
på når Ingvild Flottorp inntar scenen. For å trekke
Flottorps uttrykk ned til det skriftlige kan det beskrives som en vokal som legger seg et sted mellom
Kate Bush og Astrid S, med sitt lyse, nasale og skjøre
preg. Musikken er så reinspikka americana som en
kan få det, til tider. Men Flottorp briljerer også med
energisk countryrock, med et høyttravende tempo
der de fleste byfolk vil riste med foten, hele veien
til bygda. For albumet er uten tvil en tidvis ode
til hjembygda, Åmli – Norges helt egne talentfabrikk.
Den lille kommunen i Agder fylke må ha en
helt egen sonisk touch, for både Jonas Alaska, folkemusikeren Johanne Flottorp og Tobias Flottorp
Heltzer (som også er storesøskene til Ingvild
Flottorp) kan kalle det sitt hjem. Nå sikter også
22-årige Flottorp seg inn på Åmlis hedersliste
(forhåpentligvis). Låten «Would You Mind» er
albumets avsluttende ballade, men får meg like
fullt til å ville ri på hesteryggen i morgengry, med
spøkelset av min døde elsker i horisonten. Jeg har
hverken hest eller en død elsker, men det sier litt
om stemningen denne dama har skapt på debuten!

Det er nok ikke tilfeldig at
gruppen Gabba sitt navn
betyr rein med snøhvit pels på samisk, for likedan
som hvite hjortedyr lyser opp viddene, er Gabba et
lyspunkt å se på listene av nye utgivelser. Med en
håndfull sjangre i uttrykket blir det vanskelig å generalisere Gabba – men uten å forsøke å treffe blink
vil jeg beskrive musikken som en blanding av blues,
folk og jazz knyttet sammen med joik.
Den ferske singelen «Horagállis» har et noe røffere uttrykk, mye takket være barndomscrushet mitt,
Stig Henrik Hoff. Faren fra den uforglemmelige serien «Johnny & Johanna» er nemlig aktuell med den
nye serien «Velkommen til utmark» på HBO. Joiker
i Gabba John André Eira har konsulert Hoff i rollen
som samen Bilzi. Samarbeidet har, til min store glede, trådd utenfor seriens grenser. Hoffs beinharde
og dype vokal gir et rørende rom for Eiras spissere
og rullende vokal, og en grumsete gitar, melodisk
bass, syngende trompet og maratonløpende trommer gir et helt praktfullt resultat. Horagállis var en
av samenes himmelske guder, som rådde over både
lyn og torden, men også over regnbuen, vind og
vær, over havet og vannene og over menneskenes ve
og vel, liv og sunnhet. Det er en mektig tittel på en
låt, men låten er også en mektig prestasjon, uten tvil.
Ellisiv Sunde Myrva
anmeldelser@universitas.no

Ellisiv Sunde Myrva, anmelderredaktør

Blueboy – Ingen andre
Jeg gir mitt samtykke til at denne låten kan tafse på meg.

Small boy – Doing Alright
Det er godt å få en liten slap fra virkeligheten, drep idealismen min, du hotte britiske synth-rock.

Ola Kvernberg – Arpy
Er dette vekkerklokken til bevisstheten min? Jeg kommer
aldri til å glemme denne låten.

Metteson, Niilas – Harder – Niilas remix
Groveste maskeringen av hjertesorg denne uken. Jeg er
ikke lei meg, jeg perspirerer sonisk glede.

Kulturkalender uke 17 & 18
1. mai –
Arbeidernes dag

1/5

Våren er i full anmarsj, og for 200 år
siden blomstret også den politiske
virkeligheten blant arbeiderklassen.
I årets 1. mai-sending møter du
arbeidsfolk og tillitsvalgte, LO-lederen og partiledere, det blir musikk og
kultur, appeller og underholdning.
Frem, kamerater!
Hvor: Via Facebook-live med LO, Norsk
folkehjelp og Arbeiderpartiet

5/5

Norsk lokalhistorisk litteratur er så
omfattende at man kan slite med å
finne skogen for bare trær. På Lokalhistoriewiki har nasjonalbiblioteket
laget bibliografier som hjelper deg å
finne fram til kildene, og som hjelper
deg hele veien fram til digitale utgaver i
Nettbiblioteket. I dette videoforedraget
får vite mer om hvordan du kan bruke
disse ressursene.
Hvor: På nett med Nasjonalbiblioteket

Når: 1. mai, fra kl. 11

En by skapt av lava
og is

Finn fram i lokalhistoria

4/5

Oslo omtales ofte som den hovedstaden
i verden som har størst geologisk mangfold. Landskapet og bergartene i og
omkring byen har i seg en hukommelse
om hva som har skjedd her de siste to
milliarder år. Fjellkjeder har kommet
og gått, landet har sunket i havet for så
å bli tørt land igjen. Også siden menneskene først slo seg ned omkring Oslofjorden, har endringene vært enorme.
I dette foredraget vil geolog Henrik H.
Svensen fortelle om den spennende
historien om Oslos geologiske utvikling.

Når: 5. mai, kl. 13

6/5

Allemannsretten –
hva betyr den for oss her
i Norge?

Inni meg bor det en liten Lars
Monsen, men inni meg bor det også
en som føler hun må tre ekstra
forsiktig i naturen, så enhver sjanse
til å lære mottas med glede! Norsk
friluftsliv inviterer til et webinar om
allemannsretten, sporløs ferdsel og
høsting fra naturen.

Hvor: På nett med Nasjonalbiblioteket

Hvor: Via Facebook-live med Norsk
friluftsliv

Når: 4. mai, kl. 13

Når: 6. mai, kl. 20

Ukas anbefaling

Irene Naustdal, journalist i Universitas

Semesteret siste time
Hvem: Oss Hva: Fysisk oppmøte Hvorfor: Livsgnist

Et krevende koronapreget studieår
nærmer seg slutten. Eksamenstid og
sommer er like rundt hjørnet. Å holde
motivasjonen oppe i semesterets siste
time er tungt og vanskelig, om du sitter
på lesesalen eller i hybelen med digital
undervisning på skjermen. Ikke glem at
gode stunder kan gi deg nytt giv. Før man
for alvor sitter låst til pensumbøkene,
Harald Nordbø, journalist i Universitas

skap små øyeblikk med medstudenter
og venner. Finn fram teppet og Mariusgenseren og sett dere i parken og få litt
etterlengtet D-vitamin. Om det er noe
varmt i termosen eller en kald pils i sur
vind og spinkle plussgrader – menneskelig samvær slår en svart på boks på
Zoom hver gang.

Ukas advarsel

Nå drønner det av rettens velde
Hvem: Jordens bundne treller Hva: Fantasyfond Hvorfor: Død over monopolkapitalen

Har du vært på Instagram eller Facebook i det siste (og let’s face it, det har
du), har du kanskje fått opp en reklame
for DNs nye forsøk på å gjøre aksjespekulasjon «great again» blant unge folk.
Fantasyfond er akkurat som fantasifotball, bortsett fra sportsgleden, eller litt
som å spille Monopol, bare uten familiefreden som innsats. Du investerer en
fiktiv sum, og hvis investeringene dine

treffer riktig, vinner du ekte penger til
slutt. Hva er så gærent med det, spør du
kanskje, er det ikke litt som Lotto? Ja,
nettopp. Kapitalismen er akkurat som
Lotto, bortsett fra at enkelte allerede
sitter på nitti prosent av loddene, og du,
som sulten knuget har, har ikke råd til
ett av dem i virkeligheten. Slutt å lure
deg selv. God 1. mai!

Ad notam

Universitas oppsummerer uka

Vi spør

av Lille My

Ukas studentvin

Ingeborg Albert Rikheim,
vinanmelder i Universitas

Rebus

av RebusRebus

