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Universitas’ æresmedalje tildeles alle
studenter med barn

K

arantene på karantene, gult nivå, rødt nivå, innskrenkede
åpningstider i barnehager, stengte lesesaler. Har du snakket
med en student med barn i det siste? Da har du nok hørt noen
anekdoter fra den umulige hverdagen deres det siste halvåret. Faste lesere
av Universitas vet også noe om hvilke konsekvenser pandemien har fått
for personer som ikke bare er studenter, men også foreldre. I et nettsak i
februar beskrev blant annet student og mor Camilla Vikene-Danielsson
(32) sin situasjon. Hun skulle etter planen levere masteroppgaven sin i
midten av mai, men fikk store problemer på grunn av stengte lesesaler
og fire timer med pendling hver dag til og fra en SiO-barnehage med
begrensede åpningstider. Forespørselen hennes om å få bruke leseplassen
sin i gangavstad fra barnehagen ble blankt avvist.
Rundt samme tid kunne du også lese at 35 medlemmer av Facebookgruppen «Jusstudenter med barn UiO» sendte et brev med 5 krav om
bedre tilrettelegging til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Studentene Universitas snakket med i den forbindelse beskrev en krevende
hverdag og urimelig rigiditet fra fakultetets side. Blant annet fikk Anna
Christina Nørstrud (29) avslag på forespørsel om utsatt eksamen selv om
hun nylig hadde operert med keisersnitt og hadde premature tvillinger
liggende på intensiven. Tilretteleggingsutfordringer var der også før koronautbruddet, men studentene ga tydelig uttrykk for at situasjonen hadde
blitt fullstendig uholdbar siden.

Ikke rør min
pils i park!
Å skremme lett berusede og lovlydige ungdommer vekk fra parkene kan i verste fall føre
til mer smitte.
Kommentar
Live Tronstad, journalist i Universitas

D

a vårsolen meldte sin ankomst, trakk
store deler av hovedstadens unge befolkning til byens grønne lommer. Gjerne
med noen lunkne øl i bærenettet. Same
procedure as every year!
Politiet har tradisjon for å se gjennom fingrene
med uskyldig parkpilsing,
men ikke i år. Rett før påske
gikk stabssjef Harald Nilsen i
Oslo politidistrikt ut i Aftenposten og advarte om at politiet ville håndheve forbudet
om drikking på offentlig sted
strengere enn vanlig under
pandemien, fordi «smitteverntiltakene har en tendens
til å ikke bli fulgt i takt med
alkoholinntaket».
Man kan mene mye om den

Hvilken arbeidsgiver hadde
beordret en nyoperert kvinne
med premature tvillinger på
intensiven på jobb?
I ukens utgave av Universitas får du enda en liten smak på livet som student og forelder – denne gangen under pandemiens tjukkeste eksamenstid.
Vanligvis har SiO-barnehagene spesielle tilbud i eksamenstiden, med blant
annet lørdagsåpen barnehage, noe som bidrar til å gjøre opp for de mange
helligdagene i mai. I pandemitid, derimot, er situasjonen en helt annen.
Mens barnehagene er på rødt nivå, har mor og lektorstudent Oline EikillMoens (27) seks timer hver ukedag til rådighet til forelesninger, eksamensforberedelser og alt annet som ikke har med barnepass å gjøre.
Det er selvsagt ikke uten grunn at barnehager har måttet tilpasse driften
under pandemien. Uten rødt og gult nivå i barnehagene hadde studentforeldrenes vårsemester sannsynligvis ha vært en eneste lang karanteneperiode. Denne ukens leder er altså ingen kritikk av SiO-barnehagene. Den
er heller en hyllest til alle søvndepriverte studentforeldre som har holdt ut
gjennom dette strabasiøse semesteret. De som har skiftet bleier med forelesninger på øret, og som har tatt igjen tapte lesetimer etter at barna endelig
har sovnet i totiden på natta.
Lederen er også en oppfordring til universitetene og høyskolene om å
anstrenge seg for å legge langt bedre til rette for studenter med barn når
samfunnet åpner igjen. Fra flere kanter – og særlig fra høyre – oppfordres
nordmenn til å få flere barn og til å føde barn tidlig. «Det lønner seg å få
barn i studietiden», sier de. Men hvilken arbeidsgiver hadde beordret en
nyoperert kvinne med premature tvillinger på intensiven på jobb?
Dersom målet er flere barn, ja, da bør det lønne seg starte tidlig og få
barn i studietiden. Men i sin bønn om babyboom bør statsministeren i
større grad henvende seg til universiteter og høyskoler, for det er deres ansvar å gjøre det mulig – kanskje til og med ønskelig – å være både student
og forelder.
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
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Geir Dorp
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Besøksadresse:
Post:
Epost:
Nettside:

Moltke Moes vei 33

Boks 89 Blindern, 0314 Oslo
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Å få plass til ti
gjester med to
meters avstand i
én studentbolig
må nok overlates
til verdensmesterskap i Tetris

generelle debatten om pils i
park. Uansett er det kritikkverdig at politiet bruker bestemmelsen om alkoholkonsum på offentlig sted som et middel for å
slå ned på noe annet: brudd på smittevernreglene.
Politiet velger å benytte en så godt som sovende
paragraf for å skremme unge vekk fra de sosiale
mulighetene vårsola byr på, i frykt for at de hypotetisk sett kan bryte smittevernreglene. De har allerede hjemmel og burde uten tvil slå ned på brudd
på smittevernregler – det er vi alle tjent med. Men

Arkivaren

en øl, eller fem, gjør ikke parkfolket uten videre
til smittevernbrytere og koronaspredere. De aller
fleste tar seg ikke en kritikkverdig fest på St. Hanshaugen. Politiet burde holde seg for gode til å la
fåtallets arroganse være bakgrunnen for kollektiv
avstraffelse.
Det er heller ikke til å stikke under stol at politiet
møter seg selv i døra ved å gå hardt ut mot parkpilsing. Ifølge Folkehelseinstituttet er det lavere risiko
for smitte utendørs, og de anbefaler generelt å møtes ute. Den oppfordringen tar parkfolket på alvor,
tross sur vind og tette skylag.
Dersom politiet skremmer
ungdommen vekk fra parken og inn i private hjem, vil
politiet i langt mindre grad
kunne kontrollere at smittevernet ivaretas. Det taler for
at politiet burde la paragrafen sove ekstra tungt i år.
Diverse mediehus har ikke
vært vonde å be i dekningen
av parkpilsingen, og fotografenes telelinser yter parkfolket, og de mange forholdsreglene de faktisk tar, ingen
rettferdighet. I 2021 er illusjonen av en folkeansamling blitt klikkvennlig. Bruken av uærlig bildemateriale blåser problemet ut av proporsjoner og bidrar
til ytterligere stigmatisering av unge som ønsker
en smittevernvennlig måte å samles på, midt i en
pandemi.
En snau måned har gått siden politiets advarsler,
og det er fint å se at få lot seg skremme av de tomme truslene. Så vidt undertegnede

Historiske skråblikk av
Anna «Gravern» Krokene

Universitas beklager
I 1981 kom vi i skade til å være både dølle og
sexistiske. Vi kunne valgt å skylde på tidens
ånd og lagt fra oss alt ansvar, men selvransakelsens tid er nå. Saken dreide rundt funnet
av en død mus i jentebadstua på Kringsjå.
Journalisten klarte åpenbart ikke å dy seg, da
han på sjarmerende vis la til at «[n]å er det
ikke akkurat uvanlig med mus i jentebadstuer.
Men tilfellet som ble oppdaget før jul, var
av arten mus musculus og hadde altså ikke
det mer velkjente utseende». Vi beklager!
Universitas tirsdag 20. januar 1981

Når himmelen faller ned
I 2003 skrev Universitas om takplater som falt
ned fra taket til universitetsbiblioteket. I samme
slengen spredte vi litt skremselspropaganda
med spørsmålet: «Er du redd for å få taket i
hodet når du er på UB?» Studentes svar kan
oppsummeres med at de ikke var det før, men
at de er det nå. Nordisk-student Joakim Stegen
har funnet løsningen og sier at han skal passe
på å holde seg i bevegelse. Ryktet sier at han
fortsatt løper mellom bokreolene på kveldstid.
Universitas onsdag 27. august 2003
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ILLUSTRASJON: ØIVIND HOVLAND

bekjent har ikke uvanlig mange blitt tatt for parkpilsing, og
i ettertid fremstår det hele som skremselspropaganda. Det
er uklart hvorvidt politiet vil fortsette den uttalte jakten på
øltørste parkgjengere i mai. Blant dem er mange studenter
med et sårt behov for sosialt samvær, og et snev av normalitet.
For det er ingen tvil om at studentene kommer dårlig ut av

pandemien. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse
(Shot) avdekket forrige uke at over halvparten av studenter
ofte eller svært ofte føler seg isolert eller utenfor, eller at de
savner noen å være sammen med. Nesten én av fire studenter har tenkt på å ta sitt eget liv.
Alkoholkonsum i park er på ingen måte løsningen på de
langvarige og alvorlige problemene i studentgruppen, som

ifølge Shot-resultatene har blitt verre under pandemien. Likevel er det påfallende å se hvor lett myndighetene tar på å
skyte ned enhver mulighet for studenter til å føle på normalitet. Smittevernreglene kommer ofte studentenes sosiale liv
til kort. Mens den øvre middelklassen kan nyte sine bobler
på terrassen med god avstand, har den gjengse, trangbodde
student verken en romslig bolig eller en privat hage til rådighet. Å få plass til ti gjester med to meters avstand i én
studentbolig må nok overlates til verdensmesterskap i Tetris; det er ikke praktisk gjennomførbart for studenter flest.

ken, eventuelt med en øl i hånden, er bedre enn både 1) en
student på en smittefarlig hjemmefest utenfor politiets radar og 2) en isolert student med mørke tanker på hybelen.
Løsningene på smittespredning og studentenes uhelse er
langt fra så simple. Likevel kan myndighetene, og mediene,
styre unna å sette symbolske, og sannsynlig kontraproduktive, kjepper i hjulene på det sosiale livet til de som har lite
å rutte med. Dagens tiltak gagner i høyeste grad livskvaliteten til de som allerede har mest, mens studentene sitter
igjen med svarteper.
debatt@universitas.no

Folk er ikke i parken for å bli fulle, men for å ha en lavterskel

måte å møte etterlengtede venner på. Det er kanskje spesielt
viktig for studentene, som kan virke å være blant pandemiens store tapere. En student med to meters avstand i par-

Øyeblikket

av Odin Drønen
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VICTORIA (22) KJEMPER FOR Å FÅ LIBERALISTENE PÅ TINGET:

– Alle partiene går
mer eller mindre
mot venstre
sier Sveinsson.
Hun mener det fremstilles som et problem at
det fødes for få.
– Erna Solberg sa i
hennes nyttårstale at vi
må føde flere skattebetalere, sier Sveinsson og
følger opp:
– Jeg synes det er uansvarlig å legge den byrden
over på oss kvinner: at
vi må føde fordi Erna er
uansvarlig økonomisk og
ikke klarer å drive landet
på den måten hun burde
ha gjort.
Statsministerens kontor har blitt forelagt beskyldningene. Andreas
Oftedal, leder i Høyres
Studenter, har på vegne av
Solberg svart i en e-post
at ingen skal tvinges til å
få barn, men at det skal
tilrettelegges bedre for de
som velger å gjøre det.
– Fødselsraten i Norge
er rekordlav. Derfor er det
riktig at statsministeren
setter søkelys på en viktig
utfordring, skriver Oftedal og legger til:
– Med Høyre i regjering har barnetrygden
økt for første gang siden
Helsekriger: Sykepleierstudent Rebecca Bruusgaard-Orning fra Helsepartiet Ung vil ha en storsatsing på helse. Ved siden av studiene setter hun
1996. Det er innført grakoronavaksiner i Bydel Gamle Oslo.
tis kjernetid i barnehage,
og personer i overgangen
kratiske
løsningen
der
staten
skal
frihetlig
retning.
Vi
ser
jo
at
alle
mellom
studier
og jobb får foreldreI Oslo kjemper 24 partier for å komme seg inn på
partiene går mer eller mindre mot ordne alt, ikke lokalsamfunn eller stipend og engangsstønaden er økt.
Stortinget etter høstens valg. Universitas har møtt venstre, sier Victoria Sveinsson (22). enkeltmennesker.
Partiet Liberalistene ble grunn- Håper på gjennombrudd
Sveinsson studerer markedsfønoen av studentene som jobber for at deres mini- ringsledelse
ved Handelshøyskolen lagt i 2014 og har nok for noen gjort På tross av høy aktivitet i sosiale
BI. Ved siden av studiene er hun seg bemerket med stor aktivitet på medier og tidligere toppolitikere i
parti blir representert i parlamentet.
sentralstyremedlem i Liberalistisk Facebook. Andre har kanskje hørt rekkene har ikke Liberalistene klart
prosent av befolkningen at de vil Ungdom, ungdomspartiet til Libe- om partiet i forbindelse med at å få sitt store gjennombrudd. I storstemme på andre partier på gjen- ralistene. I tillegg stiller hun til valg Per Sandberg, tidligere nestleder i tingsvalget for fire år siden fikk parStortingsvalg
nomsnittet av de siste nasjonale me- for partiet i Telemark og Oslo.
Fremskrittspartiet, i fjor høst kun- tiet 5599 stemmer nasjonalt, mens
tekst Bjørn Winquist
ningsmålingene, ifølge nettstedet
ne meddele tallet lå på 4525 i kommunevalget i
– Den borgerfoto Sindre Deschington
lige
regjeringen
Poll
of
polls.
at han hadde 2019.
Hanne Jones Solfjeld Rodrigo Freitas
Målingen er ikke brutt ned slik har gått inn for
meldt seg inn.
Likevel har Sveinsson tro på å få
Hadde «Andre» vært et parti, ville at man kan se hvilke andre partier mer sentralsty– D a g e n s inn én eller flere representanter etter
det vært over sperregrensen om studentene ville ha stemt. I tillegg til ring, flere reguvelferdssystem høstens valg.
studentene fikk bestemme. Om de 9 stortingspartiene er det hele 24 leringer og stadig
er ikke bæ– Nå har vi fått med oss Per
rekraftig, og Sandberg og «Kjetting-Jan» [Jan
statlige
det var stortingsvalg i morgen, ville partier som stiller til valg fra Oslo i høyere
ingen andre Vindenes, journ.anm.], i tillegg til
inntekter og føl4,5 prosent av studentene stemt på høst. Nasjonalt er det enda flere.
gelig høyere ofpartier snak- mange gode representanter. Om vi
noe annet enn de etablerte partiFilip Durkan Aasheim, student og andrekandidat
til Stortinget for Piratpartiet i Oslo
ene, ifølge en fersk meningsmåling Skatt er tyveri?
fentlige utgifter,
ker om det. De ikke får inn noen nå, så får vi i hvert
gjennomført av Sentio på vegne av – Mye av grunnen til at Liberalis- utdyper Sveinssnakker om at fall inn noen i 2025. Vi er jo et ungt
tene ble grunnlagt, er for å påvirke son og legger til:
Norsk studentorganisasjon.
stadig flere må jobbe mer og skatte parti stiftet i 2014, sier hun.
– De går inn for den sosialdemo- mer for å finansiere eldrebølgen,
Til sammenligning svarer 2,8 de mer etablerte partiene i en mer
Partiet ønsker full gjenåpning av

Vi nærmer oss
i større grad et
1984-samfunn
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Disse partiene har levert
listeforslag i Oslo til stortingsvalget 2021
+

Alliansen

+

Arbeiderpartiet

+

Demokratene

+

Feministisk Initiativ

+

Folkeaksjonen Nei til
mer bompenger

samfunnet.
Det forteller Sveinsson handler om konsekvensene
knyttet til restriksjonene. Hun viser
blant annet til at én av fire studenter
har hatt selvmordstanker det siste
året, ifølge tall fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse.
– Vi tenker det beste er heller å
isolere de utsatte gruppene enn å
isolere hele samfunnet. At medisinen kanskje smaker mer enn den
koster.
– Hvorfor burde studenter stemme Liberalistene?
– Vi ønsker en boligpolitikk hvor
vi vil fjerne reguleringer så det blir
enklere og billigere å bygge, så flere
unge kan komme inn på boligmarkedet.
– Vi har også en veldig moderne
og liberal politikk. Vi vil legalisere
rusmidler og prostitusjon og tillate
surrogati og MMA.
Ifølge Sveinsson ønsker Liberalistene en langt mer liberal innvandringspolitikk.
– Vi ønsker åpne grenser, men

med en lukket statskasse, sier hun.

+

Fremskrittspartiet

Kompromissløs helsepolitikk
I valget 2017 fikk nykommeren Helsepartiet hele 10.337 stemmer nasjonalt, tilsvarende 0,2 prosent. Med
dette ble de det nest største partiet
blant alle partiene utenfor Stortinget, kun slått av Pensjonistpartiet.
– Vi skal inn på Stortinget, det er
vårt mål. Det skal vi jobbe mye med
nå mot valget, konstaterer Rebecca
Bruusgaard-Orning (35).
Bruusgaard-Orning studerer sykepleie på VID vitenskapelige høgskole i Oslo. Ved siden av studiet er
hun leder i Helsepartiet Ung.
– Helsepartiet ble grunnlagt fordi man så hvor dårlig helsesystemet
er i Norge. Det er mye som er bra,
men det er mye som er veldig dårlig
også, som går spesielt utover enkeltmennesker, forteller hun.
– På hvilken måte?
– Det er helse det kuttes i. Det
spyttes nedover og sleikes oppover,
og det går utover de svakeste og de
med dårligst råd i samfunnet.
Bruusgaard-Orning viser til Ul-

+

Generasjonspartiet

+

Helsepartiet

+

Høyre

+

Industri- og Næringspartiet

+

Kristelig Folkeparti

+

Kystpartiet

+

Liberalistene

+

Miljøpartiet De Grønne

+

Norges Kommunistiske Parti

+

Nye Borgerlige

+

Partiet De Kristne

+

Partiet Sentrum

+

Pensjonistpartiet

+

Piratpartiet

+

Rødt

+

Senterpartiet

+

Sosialistisk Venstreparti

+

Venstre

Liberalist: Victoria Sveinsson fra Liberalistisk Ungdom vil legalisere
rusmidler, prostitusjon, surrogati og MMA.

levål sykehus, som skal legges ned.
Hun mener det skal bygges altfor
lite på Gaustad. Hun peker også på
tilgangen til medisiner:
– Man har Beslutningsforum
hvor de fire helsedirektørene sitter og bestemmer hvilke medisiner
som tas inn i landet. Det er flere
syke voksne og barn som får nei til
medisin, som andre land sier ja til.
Bruusgaard-Orning mener at
de andre partiene ikke har nok fokus på helse. Hun mener de inngår
kompromisser for å få gjennom sine
saker, og dermed blir helse kuttet og
nedprioritert.
– Helsepartiet går ikke på noe
kompromiss der, slår hun fast.

studerer økonomi og administrasjon ved BI. Han forteller at partiopprinnelse stammer fra det han
kaller «piratmiljøet». Det er et stempel de fikk av mediebransjen på
grunn av fildeling og mer spesifikt
fildelingssiden The Pirate Bay, som
hadde sin storhetstid på 2000-tallet.
– Det var en tittel vi tok til oss
som en stolthetsgreie. Nesten alle
borgere har nok blitt stemplet som
pirat en gang i tiden, forteller Aasheim og legger til:
– Men siden den gang er vi mer
enn bare et ensaksparti for opphavsrett, anti-masseovervåkning og
personvern.
Han forteller også at Piratpartiet
ønsker tannhelse inn i den offentlige helsetjenesten, pensjonsopptjePirater i parlamentet
I Europaparlamentet sitter det fire ning for studiepoeng og økt satsing
representanter fra såkalte piratpar- på psykisk helse og psykisk helsetier. I Tsjekkia ligger det lokale pi- vern, noe Aasheim understreker vil
ratpartiet an til å bli størst i høstens komme studenter til gode.
valg. I Norge ble Piratpartiet grunnAasheim mener det å være fri er
lagt i 2012, men utenom å bli erklært noe som mangler i mange partier i
valgvinner
dag. Ifølge
i skolevalham handgene i 2013
ler alt om
har
ikke
kontroll
partiet fått
og å styre
helt
fotmennesker.
feste.
– Det
– Piratkommer
partiet er
flere
og
et politisk
flere begrensninparti som
ger på oss,
startet litt
ikke bare
som et ensaksparti
fra partier,
Rebecca Bruusgaard-Orning, student og
leder i Helsepartiet Ung
rundt oppmen også
havsrett og
fra private
piratkopiering, sier Filip Durkan selskaper. Vi nærmer oss i større
Aasheim (31).
grad et 1984-samfunn, sier han og
Aasheim er andrekandidat til henviser til George Orwells roman
Stortinget for Piratpartiet i Oslo og om en dystopisk og totalitær frem-

Det spyttes
nedover og sleikes
oppover, og det går
utover de svakeste
og de med dårligst
råd i samfunnet

Pirat: Filip Durkan Aasheim har ledet programkomiteen i Piratpartiet
og stiller som andrekandidat i Oslo. Han ønsker å bruke mer digitale
løsninger for å styrke demokratiet.

Kilde: Oslo kommune

tid der alle er under konstant overvåking.
Han viser til at regjeringen nylig
innførte en ny e-lov, og at regjeringen skal legge til rette for masseinnsamling av IP-adresser, noe som har
fått støtte av et flertall av partiene på
Stortinget. Aasheim forteller at Piratpartiet vil gå en annen vei.
– Hva skiller dere fra andre småpartier?
– Vi er et faktabasert parti der
ideologi skal ikke være styrende;
alle politiske besltutninger må tas
på et faktuelt grunnlag, svarer Aasheim og legger til:
– Det jeg ofte ser småpartiene
skille seg ut på, er at de er klimaskeptikere eller nasjonalister
over en lav sko, noe som på ingen
måte er forenlig med piratpolitikk.
universitas@universitas.no
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Rødt nivå i barnehagene skaper
problemer for studentforeldre
Kortere åpningstider
og bortfall av lørdagsåpne barnehager
i eksamenstiden er
noen av konsekvensene når SiO-barnehagene er på rødt nivå.
Studentforeldre
tekst Ingeborg Løkling
foto Hanne Jones Solfjeld

– For en arbeidstaker er det lettere å si at man har manglet tid på
grunn av syke barn eller stengte
barnehager. Som student kan vi
ikke det. For oss kommer eksamen enten vi vil det eller ikke.
Det sier Oline Eikill-Moen
(27). Hun er lektorstudent i nordisk og historie, og mamma. Siden datteren hennes begynte i
barnehagen i februar, har barnehagene i Oslo i lengre perioder
vært på rødt nivå. Det betyr en
rekke endringer i tilbudet, som
begrenset åpningstid og bortfall
av lørdagsåpen barnehage i eksamenstiden.
– Vanligvis er barnehagen
åpen fra 7.30 til 17.00, men for oss
er det nå 8.45–15.30. De omtrent
seks timene er alt jeg har til rådighet til forelesninger, studier
og sosialt med medstudenter. Det
blir en del færre lesetimer nå enn
i et vanlig år.
Eikill-Moen har forståelse for
at barnehagene må rette seg etter
reglene, og har inntrykk av at de
ansatte har det hektisk under de
nye smitteverntiltakene. Likevel
synes hun det er dumt at mange
av de ekstra tilbudene for studenter i år har falt bort i eksamensperioden.
– Det var jo derfor vi søkte
disse barnehagene. Spesielt mai
blir en voldsomt stressende periode for oss, med alle helligdagene
i tillegg, da barnehagen uansett er
stengt, sier hun.
Strekker seg langt
Dordi Sylte, leder i SiO Barnehage, sier det har vært en krevende situasjon det siste året.
SiO-barnehagene har etter pålegg
fra kommunen gått mye frem og
tilbake mellom gult og rødt nivå
de siste månedene. Likevel sier
hun at de har forståelse for at studentforeldre opplever situasjonen som frustrerende.
– Lørdagsåpne barnehager er
ikke mulig med dagens restriksjoner, da dette er et tilbud der
man må samle barn fra flere barnehager. Da ender man opp med

Frustert: For lektorstudent Oline Eikill-Moen har rødt nivå i barnehagen skapt problemer for gjennomføring av praksis og eksamen.

å blande kohorter.
Sylte sier det er viktig å presisere hvor strenge restriksjonene
er under rødt nivå. Dette medfører at det ikke kan være samhandling mellom hverken ansatte eller
barn på tvers av kohorter innad
i hver enkelt barnehage. Likevel
forsøker barnehagene å strekke
seg så langt som mulig. I april
i fjor, da alle barnehagene var
stengt, holdt SiO åpent for barn
av blant annet sykepleierstudenter som gjennomførte praksis.
– Når det gjelder eksamensgarantien ved sykt barn, er dette
noe vi vil vurdere ut fra hvert
enkelt tilfelle og ut fra gjeldende
smittevernregler. Vi ser frem til
å kunne drifte barnehagene våre
med færre restriksjoner så fort
nasjonale og lokale føringer tillater det, sier hun.
Studentforeldre i klem
Etter en pressekonferanse onsdag formiddag ble det klart at
barnehagene i Oslo går tilbake til
gult nivå fra og med 10. mai. Det
innebærer normale åpningstider
og hel dag i barnehagen for Olines datter og andre barn i SiObarnehagene.
Det har imidlertid vært en
krevende periode i lengre tid for
Eikill-Moen. Da hun var i sin lektorpraksis i mars, opplevde hun
stor forståelse fra instituttet og
fra den videregående skolen der

hun fikk praksis. Hun fikk lov til dert under utarbeidingen av det
gå tidligere fra skolen, men sier midlertidige regelverket for barlikevel at hun opplevde den korte nehagene under pandemien.
åpningstiden i barnehagen som
– Ved begrensninger i oppproblematisk.
holdstiden skal sårbare barn og
– Faren til datteren min ble barn av foreldre med kritiske
nødt til å levere om morgenen. eller viktige samfunnsfunksjoSamtidig følte jeg at jeg måtte ner prioriteres, slik at de i størst
være på tilbudssiden med prak- mulig grad får et stedlig tilbud
sisskolen min
ut fra barnets
når jeg gikk
behov, og for at
glipp av ting.
foreldrene skal
Jeg ble ofte sitkunne utføre
tende med mye
den
kritiske
arbeid på kvelfunksjonen.
den etter dattePå spørsmål
ren min hadde
om det kunne
lagt seg.
vært en muligEikill-Moen
het å prioritere
tror det hadbarn av enkelte
de blitt svært
grupper
stuvanskelig
å
denter i samme
Oline Eikill-Moen, lektorstudent med barn i
gjennomføre
kategori som
SiO-barnehage
semesteret derbarn av foreldre
som hun hadde
med
kritiske
vært enslig.
eller
viktige
– Andre studier enn lærerstu- samfunnsfunksjoner, svarer Aldiet er nok vanskeligere å få til å meland at det er viktig at barnegå opp. Jeg kjenner på det at det hageplassene forbeholdes dem
begynner å hope seg opp med ar- som har disse funksjonene, og
beid nå i mai. Som studentforel- til de sårbare barna som trenger
der føler jeg at man ofte kommer oppfølging.
litt i klem, sier hun.
– Listen over kritiske og viktige funksjoner handler om hva
som er viktig for å kunne holde
Prioriteringer
Statssekretær Grunde Almeland i samfunnet i gang, ikke hva som
Kunnskapsdepartementet skriver er viktig for den enkelte innbygi en e-post til Universitas at ingen ger. Det beste vi kan gjøre, er å
barnehager er blitt særskilt vur- følge smittevernreglene, slik at

Det tærer på
kreftene når
man ikke har
hatt en normal
leseuke siden
januar

smitten blir lav nok til at barnehagene kan ha vanlige åpningstider igjen.
Vaksinasjon er redningen
Leder i Velferdstinget i Oslo og
Akershus Idun Kløvstad sier hun
er usikker på hvor hensiktsmessig det ville vært med unntak
eller egne rammeverk for studentbarnehagene. Hun håper
utdanningsinstitusjonene er så
fleksible som de kan være, med
tanke på tilrettelegging.
– Dette er en krevende situasjon, og jeg tror vi må være ærlige på at den eneste permanente
løsningen er vaksinering. Det er
viktig at de som får tilbud om
vaksine, tar den, slik at vi raskest
mulig kommer tilbake til normalen.
Eikill-Moen sier de ansatte
i barnehagen gjør en fantastisk
flott jobb, og er godt fornøyd med
barnehagen ellers. Innsikten i
dagliglivet i barnehagen er imidlertid endret siden foreldrene nå
ikke få lov til å komme inn for å
hente og levere.
– Det tærer på kreftene når
man ikke har hatt en ordentlig
normal leseuke siden januar. Det
er en litt håpløs situasjon.
universitas@universitas.no
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Stor nedgang i henvendelser til
Studentombudet under nedstengingen
Samtidig er studentombuden ved UiO imponert
over studentenes evne
til å sette seg inn i
rettighetssaker som
angår dem.
Studentrettigheter
tekst Endre Ugelstad Aas
foto Rodrigo Freitas

Studentombudet ved UiO mottok 598 henvendelser i 2020.
Kun 195 av disse ble imidlertid
regnet som reelle henvendelser
– de resterende er henvendelser
fra personer utenfor Norge som
ville ha generell info om studietilbudet ved UiO. I tillegg kommer tre henvendelser fra Norges
idrettshøgskole. Det kommer
frem i Studentombudets årsrapport, som ble lagt frem for UiOs
universitetsstyret tirsdag 4. mai.
Siden fjoråret har antallet reelle henvendelser sunket fra 213,
som betyr en liten nedgang på
åtte prosent. Mest oppsiktsvekkende er at de opplevde en nedgang på 40 prosent i antall henvendelser i perioden fra Norge
stengte ned 12. mars til gjenåpningen 15. juni.
Studentombud ved UiO Pål
Gustavsen påpeker at de ikke var
alene om en så stor nedgang i
denne perioden, og tror det kan
ha sammenheng med ombudets
tilgjengelighet.
– Halvparten av studentene
som tok kontakt med oss i fjoråret før 12. mars, ga uttrykk for
at de ønsket å møte oss på kontoret. Studentene var kanskje også
mer enn nok opptatte med å
følge med på aktuelle endringer
og tiltak som ble innført. Derfor
kom kanskje en eventuell klageprosess i annen rekke.
I samme periode var det bare
to studenter som benyttet seg av
studentombudets digitale møtetilbud. Etter sommeren beveget
aktiviteten seg samtidig tilbake
til et mer normalt nivå, mye på
grunn av at flere studenter ble
kjent med det digitale tilbudet.
– Vi har merket en økning
der. I begynnelsen var det merkbart få som benyttet seg av det
digitale tilbudet, men i dag er
det mange flere. Jeg har inntrykk
av at studentene har vent seg til
dette, og nå er det en velfungerende løsning, sier han.
Ifølge Gustavsen har det siste
året vist hvor viktig det er for
Studentombudet å kunne sette
opp møter med studentene ansikt til ansikt.
– For mange studenter er det
ikke alltid like enkelt å formulere
seg i en e-post eller over telefon.
Nå funker Zoom veldig godt,
men i begynnelsen under pande-

Liten grunn til bekymring: Studentombud ved UiO Pål Gustavsen sier det ikke har vært grunn til å påpeke mulig systemsvikt eller komme med anbefalinger til universitetsledelsen på bakgrunn av henvendelsene de mottok fra studentene i 2020.

mien var det en klar utfordring.

dentenes frustrasjon og synes
informasjonen på området har
blitt bedre. Omfanget av disse
henvendelsene har også avtatt.
Men det viser viktigheten av å
til enhver tid ha tydelig og lett
tilgjengelig informasjon klar for
studentene.

Tilrettelegging og sensur
Av henvendelsene falt en tredjedel av sakene under kategorien
«faglig aktivitet», mens 20 prosent handlet om læringsmiljø. I
den største kategorien knyttet 90
prosent av henvendelsene seg til
spørsmål om gjennomføring og/ Ikke grunnlag for anbefalinger
eller sensur av eksamen. Også På spørsmål om hva som er de
spørsmål om tilrettelegging av viktigste funnene i årsrapporten,
undervisning og eksamen gikk svarer Gustavsen at det har vært
igjen i mange av sakene. Dette et spesielt krevende år som har
gjaldt spesielt for saker med til- brakt med seg en rekke nye utfordringer og
knytning til
problemstilkoronapandelinger for Stumien.
dentombudet.
– Vi fikk i
– Ellers
begynnelsen
mottar vi fortflere henvensatt flest sadelser fra stuker knyttet til
denter
som
gjennomføsyntes det var
ring og sensur
utfordrende å
av eksamen.
finne frem til
Samt mange
riktig informasjon om tilsaker som gjelder læringsrettelegging av
miljøet, og da
undervisning
Pål Gustavsen, studentombud ved UiO
spesielt tilretog eksamen.
teleggingssaGu s t av s e n
ker og saker
sier de har
forståelse for at det kan ha vært hvor studenter ønsker å si ifra
krevende for universitetet å gi om kritikkverdige forhold.
Gustavsen forteller også at de
tydelig og tilstrekkelig informasjon til studentene i en situasjon har fått flere henvendelser fra
med mange endringer. Samtidig studenter som opplever forsinmener han kommunikasjonen ket sensur, eller at fakultet bruhar bedret seg fra universitetets ker lang tid på å besvare henvendelser uten å gi foreløpig svar.
side siden da.
– Vi har imidlertid ikke på
– Vi videreformidlet stu-

For mange
studenter er
det ikke alltid
like enkelt å
formulere seg i
en e-post eller
over telefon

bakgrunn av sakene vi har hatt
i 2020, funnet grunnlag for å
påpeke mulig systemsvikt eller
komme med anbefalinger.
– Har du inntrykk av at studentene har blitt flinkere til å
orientere seg om sine rettigheter i
saker som angår dem?
– Det kan godt stemme. Jeg
blir ofte imponert over hvor flinke studentene er til å manøvrere
seg frem i regelverket og forstå
de aktuelle bestemmelser og retningslinjer. Mange kommer til
oss godt forberedt, noe som gjør
det lettere for oss å bistå og veilede.

Studentombudet
+ Studentombudet er en uavhengig,
upartisk og gratis veiledningstjeneste for studenter.
+ Jobber for å ivereta studenters
rettigheter gjennom å sette dem
inn i regelverk og gi juridiske råd.
+ Dekker følgende institusjoner: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Bjørknes Høyskole, Forsvarets høgskole,
Kunsthøgskolen i Oslo, Lovisenberg
diakonale høgskole, Norges Idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole,
Politihøgskolen og Universitetet i Oslo.

Utfordring med synlighet
Studentombudet er en uavhengig og upartisk bistandsorganisasjon for studentene som skal
gi veiledning og juridiske råd
i saker knyttet til deres studiesituasjon. Ifølge Gustavsen er
deres viktigste oppgave å sikre
at studentenes rettigheter blir
ivaretatt. Derfor hjelper de studentene med å forstå regelverk
og hvilke rettigheter og plikter
de har.
Gustavsen forteller at det har
vært spesielt utfordrende å fylle
denne rollen det siste året, ettersom det har vært vanskelig å
være like synlige for studentene
under pandemien.
– Vi vil gjerne være synlige på
campus, ha stands og gå rundt
og snakke med studentene på
faste møtepunkter. Ingenting av
dette er mulig nå, men vi har

+ 4. mai la Studentombudet ved UiO frem
sin årsrapport for universitetsstyret.
Kilde: uio.no

forsøkt å kommunisere mer på
digitale flater som Facebook og
Instagram. Vi gleder oss veldig
til å møte nye studenter når det
blir mulig igjen, avslutter han.
universitas@universitas.no
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Kodekrangel på Blindern
UiO-student reagerer på at man må taste inn
kode for inngang til byggene på campus. Han
mener tiltaket er unødvendig og i verste fall
smittefarlig.
Smittevern
tekst Elisabeth Berg Ødegaard
foto Rodrigo Freitas

get og ikke, får jeg ikke
til å stemme, for det har
de ikke.
– Har du forslag til en
bedre løsning?
– Man kan jo gå tilbake til vanlige åpningstider slik det var før,
i hvert fall på de tidspunktene det er mest
folk på lesesalene. Da vil
det være færre folk hver
dag som tar på terminalene, sier Sinnes.

– Jeg la merke til at låsen aldri
blir vasket, og det er en unødvendig løsning at man konstant
må trykke inn kode, sier samfunnsøkonomistudent
Torkel
Sinnes (24) til Universitas over
telefonen.
Han reagerer på at man må
taste inn kode hver gang man
skal inn og ut av bygningene på
Blindern campus ved Universite- Står ved ordningen
tet i Oslo (UiO). Da Sinnes øn- Johan Løberg Tofte er
sket begrunnelse for bruken av seksjonssjef for HMS
inngangskode på Det samfunns- og beredskap ved UiOs
vitenskapelige fakultet, endte Eiendomsavdeling. På
han opp som kasteball mellom spørsmål om hvorfor
ulike instanser.
de ikke kan bytte til en
– Jeg sendte først e-post til løsning der man kun
Eiendomsavskanner
delingen, som
stu d e nt sendte meg
kortet,
videre til vaksvarer
talarmen, forTofte at
teller Sinnes.
det
er
Ettersom
grunnet
han ikke fikk
praktiske
svar av vaktahensyn
larmen på en
knyttet
stund, sendte
til hvem
han igjen esom har
post direkte, Johan Løberg Tofte, seksjonssjef for HMS t i l g a n g
da fikk han og beredskap ved UiOs Eiendomsavdeling til hvilke
beskjed om at
bygg.
vaktalarmen
– Vi
ikke hadde noe med dette å gjø- har disse tiltakene for
re. Det var først da han opprettet å begrense mobilitet og
en Si fra-sak, at han endelig fikk tilgang til bygg.
svar:
Han legger til at det
– Den assisterende fakultets- eksisterer vaskerutiner,
direktøren svarte at kodelåsen men utdyper ikke hva
var der grunnet smittevern så vaskerutinene innebæde hadde kontroll på hvem som rer. Videre understreker
oppholdt seg i bygningene, sier Tofte at det kan bli akSinnes.
tuelt med gjenåpning av
Han mener at fakultetet ikke UiOs dører.
har kontroll på hvem som opp– Vi vurderer situaholder seg i bygget uansett, da sjonen og har dialog
det fort er 10–15 folk som holder med Oslo kommune om
døren for hverandre.
hvilke smitteverntiltak
– Det er jo absolutt ikke slik vi skal ha. Det kan der- Oppgitt: Torkel Sinnes demonstrerer det han mener er smittevernsfiendtlig adgangskontroll ved SV-fakultetet.
at alle markerer seg ved å trykke for bli aktuelt ved mer
inn kode hver gang de går inn.
gjenåpning og gå over
til å bare skanne kort. Det er også Hun mener hensynet til adgangsHun mener at adgangsbe- melkekartong på butikken og ligVil ha vanlig åpningstid
mulig å ikke bruke fingre, men begrensning er viktigere enn den grensning vil føre til større kon- nende, så er det jo en potensiell
– Er ikke desinfeksjonsmiddelet selve kortet til å trykke på tastene. eventuelle overflatesmitten.
troll på hvem som kommer inn smitterisiko, som du igjen kan
på innsiden av inngangsdøren til– Så lenge man har gode og og følgelig redusere graden av fjerne ved å drive håndvask. Det
– Universitas har fått tilsendt
strekkelig for å minimere risiko?
er egentlig akkurat det samme
bilder av søppelkasser som blir effektive måter og redusere over- potensiell smitte.
– Hvis man tar studentkortet brukt til å holde dørene åpne på flatesmitten på, noe man har. I
– På den annen side vil det at med den dørlåsen, konkluderer
ut av lommeboken for å skanne SV-fakultetet. Hva er da poenget verste fall, hvis du går gjennom man har knapper som alle skal ta Grødeland.
det, for så å trykke inn koden, tar med adgangskontroll?
den døren og får masse virus på på, øke risikoen, men hver enkelt
– Tror du det hadde minsket
man fort på kortet igjen når man
– Jeg kjenner ikke den konkre- fingrene, for så å vaske fingrene kan redusere den risikoen igjen, smitterisikoen hvis man kun skanskal legge det ned i lommeboken. te episoden med søppelkassene, med såpe før du stikker hånden ved å enten sprite fingrene før og net kortene, og ikke brukte kode?
I tillegg tar man også på lomme- men det er viktig at alle overhol- i munnen, vil du ikke bli smittet, etter, eller vaske hendene.
– Ja, men spørsmålet er i hvilboken, og da har man ikke kon- der de gjeldende smittevernre- poengterer hun.
– Hva med studentkortene som ken grad det er teknisk mulig,
troll på smitten, svarer Sinnes.
glene, svarer Tofte.
– Er det stor risiko for smitte mange tar på rett etter de har sier hun.
Han synes det er rart at UiO
universitas@universitas.no
når så mange mennesker må tryk- tastet inn koden sin og før de har
ikke kan begrunne bruken av Adgangsbegrensning viktigst
ke på samme kodelås for inngang? spritet hendene?
inngangskode bedre.
– Du kan argumentere for
Gunnveig Grødeland er vaksine– Nei, altså, det er smitte rundt
– Argumentet med at de skal forsker og immunolog ved Insti- begge deler og ha rett, egentlig, i hele samfunnet. Hver gang
ha kontroll på hvem som er i byg- tutt for klinisk medisin ved UiO. sier Grødeland.
du går på bussen eller tar på en

Det er mulig
å ikke bruke
fingre, men
selve kortet
til å trykke på
tastene
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Rice to the challenge University: Den avtroppende storby-rektoren forteller at hans beste minne fra tiden ved Oslomet var da den tidligere høyskolen ble et universitet.

Oslos kanskje wokeste rektor trer av
Kurt blir rektor – igjen. Vi ser tilbake på kontroversene og høydepunktene til Oslomets avtroppende
rektor Curt Rice de siste seks årene.
Sjallabajs Curt Rice
tekst Anna Krokene

Curt Rice er oppvokst over dammen, i Minnesota, USAs svar på
Minnesund. Etter flere år ved Universitetet i Tromsø ble han i 2015
Oslomet, da kalt Høyskolen i Oslo
og Akershus, sin nye rektor. Etter
seks år ved Oslomet retter han blikket mot grønnere jaktmarker og
begynner i august som rektor ved
Norges miljø– og biovitenskapelige
universitet (NMBU).
Universitas slår på tråden for å
gratulere.
– I Ås er det et helt fabelaktig
universitet, som har en veldig spesiell profil. De har fokus på det som
heter livsvitenskap.
I 2018 ble Rice ansatt for periode
nummer to som Oslomet-rektor.
Da sa han til Universitas at han ville
bruke de neste årene på å posisjonere universitetet som en sterk regional aktør.
Nå ser det imidlertid ut til at det
er Rice selv, og ikke Oslomet, som
satser stort i regionen.
– Campuset der er rammen for
et universitetssamfunn av studenter og ansatte, med en helt annen
følelse enn på andre campus jeg har
jobbet på i Norge. Mange studenter
bor så og si tvers over gata, det gir et
helt annet liv på campus, som igjen

skaper en ramme for utdanning og
forskning som jeg synes er spennende.
Store tanker
Rice forteller at han begynte å se
slutten av sin periode og kjente på at
det var på tide å takke for seg.
– Man må kanskje ta det som
et signal til seg selv om at det er på
tide å lete etter nye utfordringer, sier
han.
– Jeg hadde begynt å tenke at nå
har jeg for mange baller i lufta til å
lande dem på to år. Jeg må prioritere
tøffere. Det er ikke bra for en institusjon å ha en toppleder som har
begynt å agere som om han går mot
slutten av sin periode.
– Det er mer energi å hente for
organisasjonen fra en som er tidlig
i sin lederperiode.
Rice beskriver seg selv som en
interessert og engasjert rektor. Han
liker høy tenkning, debatt og samarbeid med andre.
– Jeg jobber for å realisere en stor
agenda i alle små ting jeg gjør.
Kjært barn har mange navn
– Under din ledelse har Oslomet gått
fra høyskole til universitet. Hvorfor
var det viktig?
– Det å være universitet skaper
et mye større handlingsrom når det
gjelder samarbeid, rekruttering og
synlighet. Alt som en høyskole kan

I 2017 var også Curt Rice en av
gjøre, kan et universitet gjøre mer.
I 2017 var årets hete potet innen- fire dommere i Universitas’ helt
for universitet- og høyskolesektoren egen erotisk-novelle-konkurranse. I
navnedebatten på Høyskolen i Oslo forkant av konkurransen satte Rice
og Akershus.
likhetstegn mellom utfordringene
Universitas hadde da en uhøyti- man møter i rektorgjerningen, og
delig måling blant våre lesere over det å skulle skrive en erotisk novelle.
hva det nye universitetet skulle hete. Vinnernovellen ble en Freud-inspiAlternativet Rice to the challenge rert variant, som evnet å tangere
University fikk hele 61 stemmer, både den erotiske og den intellektumens Curt Rice High School landet elle linjen.
Men det er ikke denne erfarinpå 31 stemmer.
gen han trekker
Valget falt
frem på spørssom kjent på
mål om hans
«Oslomet».
verste minne fra
– Det er en
rektorperioden.
myte at «Oslomet» var mitt
– Kanskje
forslag. Men jeg
tre-fire uker ut
likte det forslai pandemien,
Curt Rice, avtroppende rektor ved Oslomet
get, det var det
da det begynte
navnet jeg anå gå opp for oss
befalte styret å
at dette kom til
gå for, sier Rice.
å bli langvarig. Da kjente jeg på et
Det nye navnevalget var kontro- ansvar for noen og tyve tusen stuversielt og fikk kritikk, blant annet denter som kom til å ha det vanskefra hele Norges språkforsker Sylfest lig med utdanningen sin.
Lomheim.
Det er nettopp øyeblikket da det Oslos wokeste rektor
ble besluttet at høyskolen skulle bli I mai 2020 sa Rice til Khrono at han
et universitetet, Rice trekker frem vurderte å la de kvinnelige ansatte
som sitt beste minne fra de siste ved universitetet komme tilbake fra
årene.
hjemmekontoret før de mannlige.
– Den 12. januar 2018 litt over
– Jeg mener i utgangspunktet
klokken 12. Det var nemlig da da- at alle bør behandles likt. Samtidig
værende kunnskapsminister Tor- mener jeg at det er en sammenheng
bjørn Røe Isaksen tuslet ned til mellom likestilling hjemme og likeOslomet og kunne fortelle at Kon- stilling på jobb. Under pandemien
gen ved statsråd hadde besluttet at har kvinner hatt mer ansvar hjemvi skulle være et universitet og hete me enn menn. Ubalansen i husarOslomet, mimrer Rice og legger til: beid har blitt større under pandemien, sier han.
– Det var veldig stort.

Det er en myte
at «Oslomet»
var mitt forslag

– Oslomet er landets ledende
universitet når det gjelder andelen
kvinner i professorstillinger. Det er
først og fremst et resultat av hardt
arbeid fra kvinnelige forskere, men
det gjenspeiler også en kultur og
prioritering fra ledelsen om å tilrettelegge for det.
På spørsmål om han vil beskrive
seg selv som woke, blir Rice skeptisk.
– Jeg er litt utrygg på om jeg har
fanget opp nyansene i det begrepet.
Fordi det brukes litt negativt, gjør
det ikke?
– Jeg har en rettferdighetssans
som motiverer meg i mye av det jeg
gjør. Hvis det er det som er å være
woke, er jeg komfortabel med det.
– Men tittelen som Oslos wokeste
rektor vil du ikke ta på deg?
– Well, well ... Jeg er nok konkurransemenneske til å vurdere det,
men jeg kan ikke si så mye om profilene til de andre.
– Bytter du til NMBU for å slippe
unna Universitas’ haukeblikk?
– Dekker dere ikke Ås?! Det hadde jeg ikke helt fått med meg, og da
må jeg revurdere den beslutningen,
for det savnet blir stort.
– Kanskje vi heller skal gå i dialog for å få Universitas til å dekke
Ås, sier Rice og legger til at Universitas kan ha et eget distriktskontor
på stedet.
Prorektor Nina Waaler, som selv
stilte til rektorvalg i 2015, vil fungere
som rektor.
universitas@universitas.no
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NY STUDIEPLAN KAN HEMME STUDENTERS STUDIELØP:

– Jeg får avsmak

Kommunikasjonssvikt: Erlend Strand (24) og Nora Emilie Hals Berg (21) er frustrerte over manglende informasjon fra Oslomet.

Ny studieplan gjør at studenter ved Oslomet ikke
kan forbedre karakterer på gamle emner. Nå er de
redd dårlig kommunikasjon kan føre til at de ikke
kommer inn på master.
Sosialt arbeid
tekst Benjamin Svartrud Ødegaard
foto Sindre Deschington

– Jeg hadde i utgangspunktet planer om å bare fullføre bachelorgraden min uten å virkelig måtte slite
meg ut for å få bra nok snitt til å ta
master, sier Erlend Strand.
Han og Nora Emilie Hals Berg
studerer sosialt arbeid innen sosionomstudiet på Oslomet. De er på
sitt andre år i bachelorløpet.
– Og så var planen min å ta et
år etter bachelorgraden min og ta
opp fag og forbedre karakterer, og
så ta master etterpå. Men jeg har
innsett at det ikke går nå fordi vi
ikke kommer til å få lov til å ta opp
fag når vi er ferdige med bachelor,
fortsetter han.
Nye nasjonale retningslinjer
for helse- sosialfagutdanningene
(Rethos) ble innført høsten 2020
for de nye studentene ved Oslomet. Målet er å definere sluttkompetansen for hver utdanning og
å utgjøre en minstestandard for
kompetanse.
Overgangen til den nye studi-

eplanen var imidlertid ifølge flere
studenter underkommunisert.
– Det må vi ta til etterretning
og se på om vi kan bedre informasjonsflyten i lignende situasjoner
fremover, sier Anne Britt Djuve,
instituttleder for sosialfag ved universitetet.
Djuve forklarer i en e-post til
Universitas at den nye studieplanen har såpass ulike emner fra den
gamle at noen av dem ikke overlapper, som vil si at de nye ikke kan
innlemmes i en bacholorgrad med
den gamle studieplanen.
Men studentene trenger ikke å
starte hele bachelorløpet på nytt
for å fullføre graden med ny studieplan. De kan få godkjent et helt
studieår.
– De som nå går andre år i gammel programplan, kan derfor starte
om igjen på andreåret, sier Djuve.
I det tilfellet vil studentene etter
endt bachelorløp ha muligheten til
å forbedre karakterene sine i alle
emner fra andre- og tredjeåret.
– Motivasjonen helt på bunn
– Vi forstår at overgang til nye programplaner kan være en kilde til

frustrasjon hos studenter på bachelorprogrammene sosialt arbeid
og barnevern, sier Djuve.
Instituttlederen påpeker at
overgangen har vært kommunisert til studentene via Canvas. De
har også vært i dialog med studentenes tillitsvalgte.
Nora Berg mener informasjonen burde kommet tidligere:

Det burde være
ønskelig fra
universitetets
side at studentene gjør det
best mulig
Erlend Strand, sosionomstudent

– Hvis informasjonen var på
nettsidene og var tilgjengelig før
høsten 2019, kunne flere av oss vurdere å vente et år med å begynne
der.
– Det gjør veldig mye med motivasjonen. Allerede på grunn av alt
som skjer med koronarestriksjoner, er motivasjonen helt på bunn.
Jeg sovner i Zoom-forelesninger,
jeg klarer ikke holde meg våken.

Jeg sliter med å åpne pensumbøkene, jeg får bare avsmak, sier Strand.
Studentene Universitas har
snakket med, mistenker at årsaken til at de ikke kan ta opp utgåtte
emners eksamener, hovedsaklig er
økonomiske. Den mistanken avviser universitetet:
– Det er betydelige praktiske
utfordringer knyttet til å avholde
eksamen i emner som ikke lenger
eksisterer. Som en kompensasjon
for bortfallet av muligheten til å gå
opp neste semester har vi etablert
mulighet til å forbedre karakterer
ved ny eller utsatt eksamen, sier
Djuve.
Ifølge forskriftene for Oslomet
har studentene kun krav om nytt
eksamensforsøk dersom de enten
ikke har bestått eller har gyldig fravær.
– Både tidligere og nå har det
vært og er svært få studenter som
benytter seg av denne muligheten.
Begrensningen i muligheten til å gå
opp gjentatte ganger som følge av
endringen i programplaner rammer dermed få studenter, og de
økte kostnadene våre til sensur er
i dette tilfellet små.
Studentenes beste
Men roten av problemtreet er
imidlertid lite fruktbar. Studentene
beskriver kommunikasjonssvikt og
en følelse av ikke å bli lyttet til.
– Jeg synes det er ironisk at vi-

Ny studieplan (Rethos)
+ Høst 2019 starter siste kull med
den gamle studieplanen.
+ Høst 2020 trer ny studieplan i kraft.
+ Emner fra høst 2019 og vår 2020
er utgått og kan ikke tas på nytt.
+ Forskriftene gir rom til et tredje
eksamensforsøk hvis kandidaten
ikke består eller har gyldig fravær.
kilde: regjeringen.no

som sosionomstudenter lærer at
vi skal være imøtekommende og
lytte til folks behov, men at vi blir
behandlet helt motsatt, sier Strand.
– Det burde være ønskelig fra
universitetets side at studentene
gjør det best mulig, og at motivasjonen holdes oppe. Jeg synes det
rart at de ikke ser at dette påvirker
motivasjonen negativt.
Djuve oppklarer at dersom
noen studenter mangler enkeltemner eller har opphold i sine studier
for å gjennoppta emner, vil det
foretas en vurdering om hvorvidt
studenten skal få innpass i nytt
studieprogram. Vurderingen vil gå
ut fra hvilke konkrete emner som
mangler.
universitas@universitas.no
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klimaredaktør: Joachim Waade Nessemo
joawaa@gmail.com

926 23 783

Utkast til klimastrategi skal leveres – et halvt år på overtid

– Skal bli noe mer

Tverrgående bjelker: Universitetet er ikke rigget for å håndtere en tverrfaglig tilnærming til klima- og miljøproblematikken. Det er bred enighet om at det må tilrettelegges for tverrgående bjelker
mellom fakulteter og institutter.

Fremdriften i arbeidsgruppen for klima og miljø ved
UiO har gått sakte på vinterføre. Nå skal de ha en
strategi klar til sommeren.
Klimaavtrykk
tekst Peter Mork
foto Hanne Jones Solfjeld

I fjor høst begynte arbeidet med
å utvikle en klima- og miljøstrategi for Universitetet i Oslo. Arbeidet med klimastrategien har
gått sakte, men i arbeidsgruppen
er de positive til utviklingen.
– Nå har vi en god del materiale som må prosesseres og sys
sammen til et førsteutkast til en
strategi, sier Vebjørn Bakken,
som er direktør for UiO Energi
og leder arbeidsgruppen for kli-

ma- og miljøstrategien.
Ifølge den opprinnelige planen, som ble lagt før pandemien
brøt ut, skulle et utkast ha ligget klart i slutten av 2020. Etter enda en uforutsigbar vinter
stakk gjenåpningen som aldri
kom, flere kjepper i hjulene for
det som skulle ha blitt produktive fysiske møter.
– Det gjør jobben litt annerledes.
Det hadde vært fint å møtes fysisk
med en kaffekopp, sier Bakken.
På tross av digital motvind ser
han lyst på målsetningen om å
ha en strategi klar til sommeren,
og et førsteutkast ferdig innen

utgangen av mai.
Drar i samme retning
Arbeidsgruppen består av folk
med ulik faglig bakgrunn, noe
som leder til gode, konstruktive
diskusjoner, ifølge Bakken.
– Jeg er positivt overrasket
over at det har blitt en så konstruktiv debatt på Zoom, sier
han.
– Og selv om folk har ulike
perspektiver, drar det i samme
retning. Alle ønsker en ambisiøs
strategi.
Anne-Line Sandåker, seniorkonsulent for klima- og miljøstrategien, er tilsatt for å få
kontinuitet i arbeidet, og det
er hennes jobb å sy sammen en
plan basert på resultatene fra arbeidsgruppen og forslag fra resten av organisasjonen.

– Vi har også planer om at
studenter skal få komme med
innspill. Det beste hadde vært et
åpent møte, men det blir vanskelig i praksis. Så det blir antagelig en form for nettskjema, sier
Sandåker.
Studentene skal få komme med
innspill og forslag til førsteutkastet, som etter planen skal være
klart innen utgangen av måneden. Arbeidsgruppen har allerede
fått tilbakemeldinger fra resten av
organisasjonen, for å få oversikt
over erfaringer fra undervisning
og forskning, i tillegg til deres forventninger til strategien.
Arbeidsgruppen skal diskutere innspillene i sitt neste møte,
om to uker.
Bakken legger til at de også
har med to studenter i arbeidsgruppen, som de ønsket å ha

med hele veien. En av dem er
Benedikte Espeland, som sitter
i arbeidsutvalget for Studentparlamentet. I en melding til Universitas skriver hun at de som
studentrepresentanter opplever
å bli lyttet til i gruppen.
– Vi har løftet inn Studentparlamentets vedtak og håper å få
på plass en så ambisiøs strategi
som mulig. Dette er en sak Studentparlamentet har jobbet for i
flere år, og vi er både glade for og
mener det er på høy tid at universitetet nå får en egen klima- og
miljøstrategi, skriver hun.
Foreslår bærekraftssenter
Siden november har de hatt seks
møter der det har blitt diskutert
hva strategien skal inneholde.
Det skal være en helhetlig plan
som bygger bro mellom tiårspla-
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r enn en papirtiger
nen Strategi 2030 og konkrete år- ter, det er ikke hensiktsmessig, å låse seg til målene som blir satt, tegien ligger klar. Da begynner Hansen som går inn i en rolle
lige handlingsplaner.
men kanskje at man har større men hele tiden søke kontinuerlig den virkelige jobben, som er å få med ansvar for klima, miljø og
– Vi har vært innom de fleste prosjekter eller initiativer der forbedring.
ned utslippene.
tverrfaglighet.
temaer, egentlig. Men det er fors- personer kan samles i perioder.
– Det er ingen grunn til å venHan legger også til at rektorakning og utdanning arbeidsgrup- Det er helt avgjørende for tverr- te, legger Bakken til.
tet kommer til å omorganiseres
universitas@universitas.no
pen er aller mest opptatt av. Det faglighet at man dels møtes med
– Ingenting er ferdig når stra- fra høsten av, med Mette Halskov
er også der det kanskje mangler jevne mellomrom, helst dagmest per i dag, sier Bakken og lig, og dels har felles prosjekter, enten det dreier seg om
legger til:
– Men vi har også snakket en forskning, undervisning eller
del om formidling og UiOs rolle samfunnskontakt.
Også Bakken trekker frem
i å finne den kunnskapen som
trengs i samfunnet. Så har vi dis- at dette tiltaket er et punkt
kutert helt konkrete ting, alt fra der gruppen kan si noe klart.
exphil til IT i bygg for styring av
– Det bør være en langsiktig strategi å etablere et sånt
ventilasjon.
Biologi-professor Dag O. Hes- senter, sier han, og han håper
sen er én av arbeidsgruppens el- det kan hjelpe med å forsere
leve medlemmer, og han trekker en av tverrfaglighetens store
frem strategiens behov for en barrierer: å frigjøre undervistverrfaglig tilnærming til kom- ningsressurser.
plekse problematikker.
– Universitetet er på en måte En flertrinnsrakett
ikke helt rigga for å takle den ty- – Det har vært snakk om at
pen tverrfaglighet, fordi alle fa- UiO ønsker å være et verdenskultetene blir det du gjerne kan ledende universitet innen bækalle faglige siloer. Og inni der er rekraft. Hva tror du om muligdet institutter igjen. Det er van- hetene for det?
skelig å få til
– Det
tver rgående
er vi nok
s t r u k t u r e r,
langt fra i
sier han.
dag, selv
Derfor er
om det er
det viktig at
fint å ha
arbeidsgrupsom mål.
pen kommer
Vi kunne
med konkrekanskje ha
Vebjørn Bakken, direktør for UiO Energi og
te forslag til
starte med
leder i arbeidsgruppen
hvordan man
å bli kretsmester før
kan
skape
tverrgående gangveier, uten å man blir verdensmester, sier
Hessen lurt og legger til at
måtte rive hele gården.
– Det nye tverrfaglige ho- det er mye bra som gjøres ved
noursprogrammet er et godt ek- UiO.
sempel på hvordan man kan tenTidligere har Hessen sagt
ke nytt, sier Hessen, men trekker til Universitas at UiO ikke
frem at alle som prøver seg på er et ledende universitet for
tverrfaglighet, opplever at dette bærekraft, heller ikke i Norge. Nå har han tro på hva
ofte er vanskelig.
Strategien skal ikke gi konkrete arbeidsgruppen kan utrette,
løsninger på alt dette, men sette og forsikrer om at planen vil
komme. Samtidig er han klar
de overordnede ambisjonene.
I arbeidsgruppen er de enige på at denne typen arbeid må
om at å opprette et såkalt bære- forankres helt til topps i rekkraftsenter er en måte å lykkes toratet og ikke blir noe som
med en mer åpen struktur på, og hviler på ildsjeler lengre ned
de ser mot Stockholm Resilience i systemet.
Center for inspirasjon. Hes– Alle har ambisjon om at
sen har tidligere foreslått at UiO dette skal bli noe mer enn en
kan etablere et slikt senter, for å papirtiger, altså. Så er det selvmarkere en parallell satsning til følgelig den berømte implelivsvitenskapsbygget. Han peker menteringen, men det vil jo
på hvordan senteret kan være en være en flertrinnsrakett hvor
møteplass for tverrfaglige initia- noen ting er lettere å iverktiver som allerede finnes, men er sette enn andre, sier han.
spredt mellom fakulteter.
Denne flertrinnsraketten er
– Men det betyr ikke at alle det planer om å starte opp allesom jobber med bærekraft og rede over sommeren. Sandåker Et kraftsenter: Etableringen av et bærekraftsenter i Oslo er blant forslagene som diskuteres i arbeidsgruppen for
klima, skal sitte i et sånt sen- understreker at det er viktig ikke klima- og miljø.

Ingenting er
ferdig når
strategien
ligger klar
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kulturredaktør:

Fride Selnes Jensen

fride.jensen@gmail.com

986 44 292

Kunsten å bygge for folk flest

På oppløpssiden, lyttende til opprør: Maria Brox, Daniel Tenev og Sigurd Røsok nærmer seg slutten av arkitektstudiet og kaster seg snart ut i bransjen. De ønsker
arkitekturopprøret velkommen: – Det er på tide, og det er veldig kult at det kommer fra vanlige folk, sier Daniel Tenev.

Arkitektstudentene ønsker opprøret
velkommen, men mener likevel at man
bør diskutere kvaliteter fremfor «stygt»
og «pent».
Arkitekturopprøret
tekst Saga Eline Jonsson Hoff
foto Jonas Been Henriksen

– Det går ikke an å ikke ha et forhold til arkitektur. Verden
vi lever i, er enten natur eller arkitektur. Enten har det vært
her, eller så har vi bygget det. Og i like stor grad som vi former omgivelsene våre, former de også oss, sier arkitekturstudent Daniel Tenev (25).
Ved siden av ham sitter medstudentene Maria Brox (25)
og Sigurd Røsok (25). Alle tre skal snart bevege seg fra tegnesalen til arkitektkontoret. Vi sitter godt plassert på noen
benker mellom Maridalsveien og Akerselva på Arkitekturog designhøgskolen i Oslo (AHO), med betong under føttene og en disig himmel over hodene. Mai måned melder
sin ankomst, og Oslo har kledd seg i en grønn pallett. Det
er i det hele tatt mye som fryder øyet om dagen. I alle fall
om man ser bort fra den grå paletten som nå settes under
lupen.
Instagramkontoen Arkitekturopprøret Norge, startet av
Erik Holm og Saher Sourouri, har i skrivende stund 55.300
følgere. Her dukker det daglig opp bilder av arkitektur og
nybygg fra rundt om i Norge, ofte i hånd med krass kritikk.
«Hvordan lot vi dette bli til dette?» spør de. Det virker som
om flere spør seg det samme.
Ønsker opprøret velkommen
– Jeg har egentlig alltid hatt en interesse for arkitektur. Man
har lyst til å være med på å bidra til å forme våre fysiske
omgivelser, sier Brox.
Hvert år begynner seksti studenter på den fem og et
halvt år lange utdanningen, hvor de får boltre seg innenfor
en rekke ulike fagdisipliner.
– Jeg trodde kanskje det skulle være en mer konkret ut-

danning, men jeg har jo lært at arkitektur er mer enn vin- klere som utvikler reguleringsplaner, i stedet for at komdussprosser og mursteinsstørrelser. Det handler om å re- munen tegner byplanene og sier «slik bør byen bli», sier
flektere rundt hvordan det henger sammen i et større bilde, Surnevik.
sier Røsok.
Det er med andre ord profittmarginer til grunn for daI hva noen vil kalle den stereotypiske arkitekturstudent- gens boligbygging, og med et trangt budsjett blir det lite til
stilen, er alle tre ikledd sorte klær og frakker. Men de er overs for ettertraktede broderier og gjennomført håndverk.
ikke mindre ydmyke av den grunn, når de i en etter hvert
– Dermed får man egentlig to negative effekter. Områkjølig bris ønsker den hete arkitekturdebatten varmt vel- dene er vilkårlig regulert, slik at det ikke blir en helhetlig
kommen:
bebyggelse, som på Torshov eller
– Jeg synes det er veldig fint at det
Grünerløkka, og enkeltbygningene
kommer et opprør og en debatt som
hver for seg blir utført på rimeligst
utfordrer måten vi bygger på i dag.
vis, sier Surnevik.
Det er på tide, og det er veldig kult
Men løpet er ikke dødt av den
at det kommer fra vanlige folk, sier
grunn. En reversering av liberaliseringen i boligutbyggingen har skjedd
Tenev til bekreftende nikk fra Brox
før, og en helhetlig byplanlegging er
og Røsok.
ingen utopi. Surnevik mener imidler– Våre fysiske omgivelser er noe
Sigurd Røsok, arkitekturstudent
tid det vil kreve et kollektivt, ideolosom omhandler alle. Når noen tar
opp debatten, er det mange som kaster seg på, og det er gisk og politisk stemningsskifte som vi som samfunn må
ville prioritere.
veldig gøy å se engasjement, sier Brox.

Jeg tror ikke det
er noe iboende i
mennesket som
liker stukkatur

Barberte budsjetter og samfunnspremisser
Byggeprosjektene som settes opp, er etter studentenes mening mer oppsiktsvekkende enn selve opprøret. Strides de
lærde om hvilken arkitektur som bør bygges?
– Man trenger ikke være fagperson for å si om man synes noe er vakkert eller ikke. Det som er en større diskusjon, er om omgivelsene våre er et resultat av arkitektenes
smak, eller om det er et resultat av samfunnspremissene vi
arbeider innenfor.
Det sier professor og leder for institutt for arkitektur ved
AHO Espen Surnevik. Han tror mange arkitekter stiller seg
åpne til debatten, uten å betrakte det som et angrep mot
fagdisiplinen.
Han sier man har sett tendenser til denne typen kritikk
jevnlig i mange år allerede.
Surnevik skisserer grovt Norges sosiale boligbygging,
fra en stolt tradisjon på 1920-tallet, med full blomstring etter krigen, til en avtagning mot 1980-tallet. Da slapp man
markedskreftene til i eiendomssektoren og avviklet flere
plankontorer.
– Det er i stor grad private investorer og eiendomsutvi-

Bygg for befolkningen
Surnevik mener at studentenes håp ikke bør knuses av dårlige betingelser. Han vektlegger at visjonen og utopien stadig lever i bunnen av arkitekturfaget, som er langt mer enn
fasader og utsmykninger. For vi trenger alle et sted å bo.
Og kanskje er det med et snev av ærefrykt de kommende
arkitektene tar fatt på tegninger og prosjekter. Når bygningene skal omgi folk til fryd og glede, men som opprøret vitner om: i blant også til spott og spe.
– Man bør bygge for folk flest. Dagens byutvikling er for
det meste drevet av private aktører som bygger for å tjene
penger, med en ambisjon om å bygge mest mulig for så lite
som mulig, sier Tenev.
– Det er mangel på vilje og intensjoner om å gi noe tilbake til byene og gatene, men vi trenger bygg som gir gode
offentlige tilbud og møtesteder, også på gatenivå, forteller
Tenev.
– Gir det dere motivasjon?
– Det er en del av eiendomsutviklingen og handler mindre om arkitekturfaget. Noen arkitektfirmaer er en del av
store utviklingsprosjekter, og de kan i enkelte situasjoner
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Reformert nostalgi? Maria Brox mener klassisk arkitektur er vakker, og at den har mange gode kvaliteter, men at det ikke er
den veien byggeindustrien vil ta.

som kommende arkitekter må tenke på:
– Å bygge på en bærekraftig måte ved
for eksempel å gjenbruke bygningsmaterialer fra rivningsprosjekter og putte dem
tilbake i nybygg som en slags sirkulærøkonomi – det tror jeg definitivt er det viktigste, sier Røsok.
Han mener noe av løsningen på store,
grå bygg ikke nødvendigvis handler om å
gå tilbake til i tid, men at man bør ta sikte
på å lage en forståelig og demokratisk estetikk rundt bærekraftig arkitektur.
Det påpeker også Surnevik, og han
mener det er en progressiv nytenkning
blant studenter og unge arkitekter. Det
peker i en mer håpefull retning innenfor
de premissene som finnes.
Mer enn fasade: Sigurd Røsok har alltid vært kreativ. På studiet skjønte han raskt at
Tenev innfrir Surneviks spådommer,
arkitektur er mer enn vindussprosser, og at det handler om å reflektere rundt hvordan
men
vektlegger at det er utallige veier å
det henger sammen i et større bilde.
gå i et så komplekst yrke og dermed også
være bundet på hender og føtter. For eksempel når det viktig å kunne diskutere andre faktorer enn fasade:
gjelder avgjørelser rundt høyder og størrelser, fordi de skal
– Estetikk, hva som er fint og stygt, er subjektivt og vanskelig å diskutere. Men man kan heller diskutere kvalitemøte kravene til utvikleren eller reguleringer, sier Brox.
Tenev mener det likevel er viktig å ikke inngå kompro- ter, som lysinnslipp, akustikk, materialer og proporsjoner.
misser om hva som helst. Han eksemplifiserer med gode Disse gjør at man trives godt på ulike steder, hvis de er gjenmaterialer og sansbare kvaliteter og at
nomtenkte og nøye jobbet med, sier
man kan forme et bygg på en smart
Tenev.
måte, hvor man samtidig kan spare
Ingen skam å snu
penger på kvadratmeteren.
Den gjengse osloborger har ikke fem
Brox nikker og legger til at det generelt er et stort problem at den ene
og et halvt år med arkitektutdanning
parten vil tape i kompromissenes
på ryggen, men det er få som vil motsette seg at innbyggerne er meningskamp om penger. Det problematiseres også, når mange nybygg har kort
berettiget i spørsmålet om bygg og
levetid og ikke bygges i harmoniske
bolig. Erik Holm fra Arkitekturopprøret Norge vitner kanskje om nettomgivelsers navn.
opp dette med sin store følgerskare.
– Det er heller ikke gunstig for kliErik Holm, initiativtaker bak instagramkontoen
maet, legger Brox til.
Men det er ikke arkitektene oppArkitekturopprøret Norge
røret ønsker å knesette. Holm sier
formålet er å nå ut til de folkevalgte,
Klimakamp og transformasjon
– Det som utpeker seg som en hovedtendens i dag, er trans- og sikter til eiendomsutbyggernes frihet og profitt. Men
formasjon av bygninger: å gå løs på eksisterende bygnings- de som tegner bygg, er ikke helt fritatt kritikken heller, og
masser og oppgradere dem etter dagens behov. Og det står Holm påpeker at det ikke er noen skam i å se hva som funi denne tradisjonen at vi må bli flinkere til å bruke de byg- gerte i fortiden, og hva som ikke fungerer i dag.
ningene vi allerede har satt opp, fremfor å bygge nytt, sier
– Bør man ikke stole på arkitektene?
Surnevik.
– Jo, men samtidig må du vite hva folk vil ha og etterSom instituttleder har han god innsikt i hva studentene spør. Som arkitekt har man kreativt spillerom, men man
bør ha i bagasjen etter endt utdanning. Og studentene vir- kan ikke gå helt bananas. Mer av det som tegnes og bygges,
ker ikke mindre opptatt av dreiningen mot bærekraft og bør baseres på hva folk vil ha i sitt nærområde, sier Holm
gjenbruk. Ifølge Røsok er klimakampen det viktigste de på telefon til Universitas.

Mer av det som
tegnes og bygges
bør baseres på
hva folk vil ha i sitt
nærområde

Han mener meningsmotstanderne gjerne vil stemple
dem som umoderne, noen som misliker alt nytt. Holm
påpeker derimot at det handler om å bygge nytt og pent,
og viser til forskning som tyder på at folk liker tradisjonell
arkitektur bedre.

Vi lever i en helt annen
tid, og man kan ikke
fortsette å bygge som
man gjorde før
Daniel Tenev, arkitekturstudent

Tilbake i arkitektenes skolegård heves imidlertid øyenbrynene noe til dette.
– Ja, men hva betyr egentlig det? spør Røsok.
– Alle er enige i at det er deilig å komme inn i et rom
med god takhøyde, men det er ikke et klassisk motiv. Det
er en kvalitet, spør du meg, og handler om proporsjoner.
Det kan du få både i en moderne og i en klassisk bygning,
sier Tenev.
De fleste av oss kan like å vandre på Grünerløkka blant
utsmykkede fasader, selv om den gjengse student kan se
langt etter eid bolig i Markveien. Sistnevnte er kanskje
hverken en menneskerett eller et universelt ønske?
Røsok vektlegger i hvilken grad opplevelsen av omgivelsene er kulturelt betinget:
– Jeg tror ikke det er noe iboende i mennesket som liker
stukkatur. Du har nok av mennesker som bor i hus uten
stukkatur og rosetter som har det helt fint.
Men få rister likevel på hodet av klassisk arkitektur. Brox
påpeker at den er vakker og har mange gode kvaliteter, men
at det ikke er den veien byggeindustrien vil ta.
– Det er viktig å ikke misforstås heller. På studiene har
vi mye arkitekturhistorie, og vi har stor respekt for den.
Men vi lever i en helt annen tid, og man kan ikke fortsette å
bygge som man gjorde før. Man må heller ta med seg kunnskapen, sier Tenev.
kultur@universitas.no
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Over mitt døddrukne lik
Det står verre til i Ås enn mange
ser ut til å ha innsett. I Tuntreet
setter nemlig NMBU-student
Signy Landvik ord på de mørke
kreftene som har inntatt gatene:
Rektor Sjur Baardsen skal i et tidligere intervju med avisen ha lansert «[e]t angrep på selve grunnpilaren i Ås studentsamfunn,
nemlig hverdagsfylla». Nærmere
bestemt har han luftet tanken
om å la være å drikke midt i arbeidsuken, og ifølge Landvik er
han «nå i en posisjon med så mye
makt at han med en sving med
tryllestaven kan få bannlyst onsdagsbodega for godt». «[A]lle vet
at bærekraften i studentsamfunnet er onsdagsbodega», fortsetter

hun. Det er lett å tro på, for noen
sider tidligere i utgaven finner vi
«SHoTundersøkelsen», hvor blant
annet Jæger, royal gin og tequila
blir lagt under smakslupen.
Landviks desperasjon er til å
ta og føle på når hun spør hva
Ås-studentene skal finne på
uten en dram i timen: «Studere?
Gå tur? Ta utfordrende bilder
av oss selv? For det er ganske
utfordrende å ta bilder med lav
livslyst.»
Jeg har hørt de fleste bilder
blir kurante med et svart-hvittfilter. Skal vel greit gjenspeile
stemningen også.

Følg folket!

Aksel Rogstad
988 05 815

Fysikere kan tro på
mange verdens ting
Fysikere og tro
Erik Aashamar, fysikkstudent ved UiO

Som kristen undret jeg stort over et innlegg i forrige
ukes utgave av Universitas, hvor fysikkstudent Viggo
Wetteland skrev om hvordan «fysikere tror ikke på
noen verdens ting» – et bastant postulat han underbygget med diverse resultater fra vitenskapens mange
eksperimenter. Et postulat som jeg mener på ingen
måte er soleklart og absolutt ikke fortjener å skjære
alle fysikere over én kam. Vi må da endelig forstå at
å sverge til vitenskapen ikke er gjensidig utelukkende
med religiøs praksis.
Wetteland og jeg har noe til felles: I tillegg til vår felles

GenereltOnd @ondstemor
Sølvkre eller sølvKRY?
Vi er en proaktiv guttegjeng som søker en leietaker til leiligheten vår på Frogner. Småkryp vil alltid være rundt
oss,men heller enn å se problemer så ser vi challenges and
opportunities. Kjenner du deg igjen i dette?Send oss en
meld!Gangavstand til SATS.

tvil angående julenissen, spøkelser og astrologi er vi
begge fysikkstudenter, og på vårt studium sverger vi
(blant annet) til den vitenskapelige metode.
Men videre herifra separeres våre veier. For først
og fremst er det ikke nødvendigvis selvsagt at den
vitenskapelige metode luker ut alt som ikke holder
vann, slik Wetteland angivelig generaliserer for. Teorien om underbestemthet i valg av vitenskapelige
teorier, som deler av vitenskapens filosofi fremsetter,
påpeker hvordan mange inkompatible hypoteser og
potensielle teorier underbygges av samme empiri.
Løsningen, når dataen like gjerne bekrefter teori A
som teori B, er å innføre visse verdier vi mennesker
av vitenskapen setter høyt.
Uten at vi soon to be fysikere reflekterer nok rundt
det, er det påfallende viktig for vitenskapen at elementer som enkelhet, rekkevidde, fruktbarhet og
symmetri, blant andre, er til stede når vi velger ut teorien å sverge til. I så måte er faktisk fysikken vakker,
nemlig fordi vi nettopp streber etter «vakre» verdier.
Men dette er så klart
ikke ukontroversielt, og
man kan fint være uenig
i disse påståtte verdienes
opprinnelse og relevans.
Mitt poeng er uansett:
Det er i alle fall ikke
åpenbart at vi passivt
kan motta vitenskapen
gjennom naturen – med
andre ord er det ikke
åpenbart at fysikere kan
gjøre fysikk uten å tro
på noe som helst innad
i fysikken.

Skadedyr, også kjent som stødig forsyning med nye venner.
Evig stas under lockdown!

Uansett om man er enig eller uenig i min påstand om

«Norge står tross alt bak de tre
viktigste sjangrene i musikken:
svartmetall, nightcore og russemusikk», skriver Under Dusken-journalist Andreas Jensen
i trondheimstudentenes avis.
Især hyller han russemusikken
fordi «den tar tak i en viktig
særnorsk identitet. Nemlig å
være dritings».
Hvem kan vi takke for dette
åttende underverket? Jensen
overrekker æresprisen til DJ
Broiler, duoen fra Slemmestad
«med et macho kjøtthue som

frontfigur og lyrikk dyrka på
bodybuilding, damer egoisme
og rus». Jensen drister seg til
påstanden om at partyrakettene «skapte høykultur av lavkultur», angivelig med «et tynt
lag i ironi i låtene».
Ja, jøss. Enda godt denne
høykulturelle arven attpåtil skal
vises frem for det store kontinentale publikum om et par
uker. Mitt #intellectuals4Tixskilt står i hvert fall klart til å
fylle skjermen straks jeg hører
douze points.

Ukas tvitringer:
hf-gutt med sort ullfrakk på varm vårdag @Knutingsen
jenter elsker når du daffer rundt på hf langt oppi 20-årene
Du kan ta fra meg studiestøtten, men du kan aldri ta fra meg min
jukselapp med Foucault-sitater.

ukjent artist @ukjentartist
på slutten av Debatten burde alle deltageere lese opp
kildene de brukte, helst i APA 6th formatet
Jeg nekter å høre på resten av argumentet ditt før du har gitt meg
en løpende referanse. Og hold tegnsettingen konsekvent.

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

om
miraklene beskrevet i Bibelen, virker for meg som å
påstå at australiere ikke finnes etter bare å ha truffet
på nordmenn i Oslo. På samme måte som man ikke
kan forvente at Oslo skal representere verdens mangfold, kan man heller ikke forvente at fysikken skal
representere alt mellom himmel og jord. Det viktige
er uansett å forstå at dette ikke kompromitterer fysikkdisiplinen.
En kan, og skal, være uenig i

den filosofiske og religiøse
troen jeg har. Mitt poeng
med dette innlegget er aller
minst å påstå at jeg er den
ene og alene fysikeren som
har forstått livets sannhet i
kraft av min tro, og at alle
som sverger til en reduksjonistisk (i en på ingen måte
negativ forstand) fysikk, er
kortsynte og ikke klarer å se
utover Oslo bys grenser. Jeg
ønsker ikke å kritisere noen.
Nei, mitt poeng er bare at
fysikken og religionen er to
vidt forskjellige paradigmer, som riktignok ikke utelukker hverandre.
Jeg håper vi derfor kan enes om emnenes inkommensurabilitet: Fysikken forstår ikke religionens
språk, har aldri prøvd å forstå religionens språk og
skal ikke kunne forstå religionens språk, på samme
måte som fysikken på sin side er selvstendig og urørt
av religionen. Derfor er det fullt mulig å være fysiker
og troende, uten at en mister sine fagfelters integritet. Å påstå at alle fysikere ender opp med å ikke tro
på noen verdens ting, om det så skulle være filosofiske verdier eller religion, kan helt sikkert stemme for
noen. Men å generalisere over alle i dette fagmiljøet
er derimot en uheldig tabbe.

Fysikken forstår ikke
religionens språk, har
aldri prøvd å forstå
religionens språk og
skal ikke kunne forstå
religionens språk

troens plass også i fysikken, så kunne Wetteland og
jeg ha vært enige i at fysikken (på en eller annen
måte) reduserte verden til de ligningene og tilstandene vi lærer om på studiet. Og hadde jeg trodd at
fysikken fordrer en slik reduksjonistisk stil, hadde jeg
ikke kunnet si meg annet enn enig.
Men dette stemmer jo ikke! Selv om følgende argument kan virke som et litt for lett kort å trekke,
mener jeg inderlig at det er en fullstendig misforståelse om en tror at vitenskapen kan bygge et Babels
tårn opp til Gud og dermed enten bekrefte eller avkrefte religionens tanker. For hvor får vi egentlig denne tanken om at vitenskapen skal kunne hevde seg på
troen? Hadde vi kunnet bevise miraklene i Bibelen,
hadde vi vel ikke lenger trengt en religion. Hele poenget er jo at dette er noe over oss, utenfor vår rekkevidde og forstand, noe uendelig vakkert som vi ikke
fullt klarer å forstå.
Å påstå at den vitenskapelige metode motbeviser
troen, ved å henvise til fysikkens manglende empiri

debatt@universitas.no
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Et mer rettferdig studentliv er mulig!
Jobb og studier
Sarah Lilleberg Safavifard, SV-politiker og
UiO-student

En gjennomsnittlig vanlig student lever på 13.200 i måneden. Det er ikke mye penger, når gjennomsnittet av oss
også må bruke 40 prosent av inntekten vår på altfor dyr
husleie. Og ja, i studietiden kan man leve litt billig, og det
er kun snakk om noen år av livene våre. Men vi burde ha
råd til et godt liv med få helseutfordringer som følge av
dette, og det er en politisk prioritering å sørge for om vi
tør å tenke annerledes. Vi burde ha råd til å bare være fulltidsstudent uten å måtte leve kjipt eller bekymre oss for
om vi har råd til å betale en uventet utgift på 5000 kroner,
som 42 prosent av studentmassen har oppgitt at de gjør i
en undersøkelse utført på vegne av Norsk studentorganisasjon og Universitas.

viktig mål, er at det gir studentmassen mer tid til å fokusere på fagene samt til å delta i studentfrivilligheten, som
er både meningsfylt og en viktig erfaring videre – og da
kanskje særlig med tanke på krisesituasjonen vi nå står i.
Analyser gjort av SSB viser også sammenhengen mellom
produktiviteten og prestasjonene til studenter med hvor
mye vi tjener.

Det må bli mulig å være
fulltidsstudent uten å
måtte ha en eller flere
kjipe jobber på siden
Lånet og stipendet vi studenter lever av, følger ikke sam-

Fulltidsstudenten er et politisk mål om at det skal være mu-

lig å være student med en trygg økonomi uten å måtte
belage seg på hjelp hjemmefra eller deltidsjobb(er) – at
det reelt skal være lik rett til utdanning uavhengig bakgrunn. Andre argumenter for at fulltidsstudenten er et

funnsutviklingen, og pandemien har tydeliggjort behovet
for å øke grunnbeløpet mye tydeligere – at det skal være
mulig å være fulltidsstudent uten å måtte ha en eller flere
kjipe jobber på siden for å ha råd til noe annet enn billigmerkene på butikkene. SV mener derfor at studiestøt-

ten skal økes til 2G av grunnbeløpet i folketrygden, og at
studiestøtta skal komme i alle årets måneder, slik at studielivet blir mer rettferdig og kan preges mindre av klasseskiller enn i dag. For alle de som ikke får ekstra hjelp
hjemmefra, og for de som ikke ønsker å prioritere en dårlig betalt delidsjobb i en hektisk studenthverdag.
En trang økonomi påvirker naturligvis også vår psykiske helse, og dermed kan det også påvirke studieprestasjonene våre. En trangere økonomisk situasjon for mange
kombinert med mye usikkerhet i en krisetid har påvirket
mange studenter, noe de urovekkende tallene til den nye
Shot-undersøkelsen viser. Under pandemien har mange
av oss blitt permittert i en kortere eller lengre periode. Da
har ikke fellesskapets midler kommet studentene til gode,
men mer lån.
Et mer rettferdig studentliv er mulig, men det er en politisk
prioritering å sørge for dette. Å øke studiestøtten til 2G
er viktig for at flest mulig skal få muligheten til å være
fulltidsstudent uten å måtte bekymre seg for at inntektene
ikke strekker til. Det er en viktig prioritering i en lang liste
på hva som kan gjøre studentenes hverdag bedre.
debatt@universitas.no

Ukas sitat:
Biler, penger, pupper, pang pang
sex og shit, politikk er noe drit
Poet Trym Staurheim glimter til i Unikum
med et samfunnskritisk dikt av de sjeldne.

Ikke studer uten en jobb på siden
Jobb og studier
Frode Osen, økonomistudent

Før jeg begynte å studere, lyttet jeg alltid nysgjerrig på min
eldre brors fortellinger om hvordan studielivet var, og hvordan han hadde samlet en gjeld på flere hundre tusen kroner
i løpet av studiene. «Er det mulig?» tenkte jeg og var sikker
på at det ikke kom til å skje med meg. Jeg tenkte jeg hadde
et godt forsprang ved å vite dette fra starten.
Spol noen år fremover, og jeg har som økonomistudent klart å samle opp nesten dobbelt så mye gjeld som
han gjorde. Hos Skatteetaten ser jeg hva mine inntekter
har vært de siste årene, og merker at de er jo bare småtteri i forhold til hvor mye lån jeg har oppsamlet. Studielånet er kanskje det gunstigste lånet man kan ha, men
sannheten er den samme: Nå må jeg bruke fremtidige
inntekter på å betale ned på en gjeld i tjue år – en gjeld
som kunne vært unngått ved å ha en enkel deltidsjobb på
siden av studiene.

også ha stor effekt på hvor raskt vi kan ta opp boliglån
eller andre nyttige lån imot slutten av eller etter fullførte studier.

Ved å heve standarden og
kreve det lille ekstra blir
det enklere å gjøre mer
I en finansartikkel skriver Ingvild Aagre, nettredaktør
i Lånfordeg, at man ikke kommer unna kredittsjekken i
Norge, uansett om man skal låne lite eller mye. Videre
skriver hun at vår økonomiske situasjon vil bestemme
hvor mye vi kan låne. Så hvis vi har bygd opp flere hundre tusen kroner i gjeld, mangler egenkapital og har tjent
null kroner de siste 3–5 årene, hva vil det kommunisere
til vår finansielle rådgiver om vår kjøpekraft?
«Med alle disse forelesningene, innleveringene og ek-

Det å bygge opp stor gjeld uten å ha noen inntekt vil

ikke bare kreve nedbetalinger over mange år, men kan

samener som ulmer i horisonten, hvordan i all verden
skal jeg få tid til å også ta en ekstrajobb? Jeg har jo så

vidt tid til å gjøre det jeg skal for å bestå eksamen!»
Ja, det vil kreve litt ekstra tid og energi, men en snodig
effekt jeg har merket av å heve standarden og kreve det
lille ekstra, er at det blir enklere å gjøre mer. Du har sikkert oppdaget det samme i sommerferier. Når du ikke
MÅ gjøre noe produktivt som å lese, studere, eller jobbe,
hvor ofte får du deg til å gjøre de tingene? Det er ikke
naturlig, ikke sant? Du føler kanskje at det er vanskelig å
starte på studiet igjen til høsten, siden disiplin-muskelen
ikke har fått trent seg like mye. Men så snart du er i gang
igjen, med studier og eventuelt deltidsjobb, begynner
ballen å rulle, og det er nesten som at du er en helt ny
person.
Å ha en deltidsjobb ved siden av studier er noe av
det smarteste vi kan gjøre som studenter. Det er bra for
fremtidige spare- og lånemuligheter, og vi venner oss
raskt til den økte arbeidsmengden.
debatt@universitas.no
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Plate:

Forfriskende og selvfølgelig
Kaotisk, men balansert,
viser Shevils at de er akkurat
der de skal være.
«Miracle of the Sun» er fjerde album til Oslo-bandet Shevils,
som sist slapp plate i 2015. Overgangen fra trippy, drømmende og mytologisk albumkunst til et mer Gorillaz-aktig
tegnet bandportrett skaper først en undring om bandet har
blitt streitere siden siste utgivelse. Men når albumet sparker i
gang, viser Shevils at de er akkurat der de skal være.
Shevils viser en tydelig skandinavisk identitet i de oppløftende

melodilinjene som uanstrengt og naturlig blandes i den ellers
tunge musikken, og det mesterlig. Med tydelige nikk til band
som Kvelertak og Turbonegro føles «Miracle of the Sun»
både kjent og kjært, likesom friskt og spennende på én gang.
Gjennom presise riff og velplasserte roligere partier balanserer bandet ut et samtidig kaotisk uttrykk. Resultatet er tung
musikk som ikke tynger lytteren.
Åpningssporet «Black Ace» starter med en pinglete alarmlyd. Kanskje et varsel om hva som skal komme, men bassen
og trommene som følger, blir likevel det første virkelige signalet om det trykket låta snart skal få. Når musikken jobber
seg opp og den sterke, skrikende vokalen drar i gang, vil man
både headbange, hoppe i takt og skrike med.
Så, allerede i tittelsporet som følger som nummer to, tar
bandet det første lille sidespranget fra den klassiske hardcore-

oppskriften og viser frem den variasjonen de har. Refrenget
på tittelsporet ligger over en bitende, sinna-melankolsk melodi som minner om Blood Commands Cult Drugs-plate.
Gjennom de neste låtene viser Shevils at de kan både hente

og skape inspirasjon. Tankene løper fra 70-tallsinspirert
hardrock à la Kvelertak, til skandi-hardcore som Skambankt
og videre til spydig Sex Pistols-punk. Men hver gang man
tror man kjenner igjen det man hører, at man vet hva som
kommer, slenger de inn et lite stikk i en annen retning. Det
kan nesten ikke være annet enn kalkulert, hvordan albumet
holder deg på tærne og vil vise deg noe nytt, uten at du noen
gang vakler gjennom ukjent terreng.
Helt til slutt, gjemt bak en ironisk tittel, har Shevils spart
en skatt av et sistespor. «It Never Ends» har et av de mørkeste
uttrykkene på plata, ledet an av en dyp, gjennomgående basslinje. Vokalist Anders Voldrønning virker som om han går
inn for å bruke opp alt som er igjen av stemme, før albumet
er over, og de oppmykende melodilinjene er byttet ut med
forvrengte gitarer.
Etter å ha lyttet til albumet noen ganger, er det lett å tenke

at Shevils kom tilbake med en ny plate bare for å understreke den fortjente plassen de har midt i den skandinaviske
hardrocken. Det er i hvert fall sånn «Miracle of the Sun» blir
stående igjen: som en frisk selvfølge.

Miracle of the Sun
Band: Shevils
Sjanger: Hardcore
Plateselskap: Privat utgivelse

Sofie Martesdatter Granberg
anmeldelser@universitas.no

Utstilling:

Et ufortjent simpelt inntrykk
Takket være koronapandemien har alle måtte belage seg
på at fortidens fysiske menneskemøter ble digitale, og
mange kreative bransjer har lidd som følge av folketomme
lokaler. Blant dem som har slitt, er museene, ettersom
nasjonale restriksjoner har resultert i manglende eller
fullstendig fraværende besøkstall. Så kan også opplevelsen
av å besøke muséer digitaliseres?
Det har Kode-museet i Bergen forsøkt med sin nye
utstilling «Sight Specific» ved Kode 2. Kunstneren bak
utstillingen er Thomas Pihl og jobber både i Norge og
utenlands. Etter et veletablert 30 år langt kunstnerskap
har Pihl plassert seg i gruppen av landets fremste kunstnere i sin generasjon, i tillegg til å være en aktiv deltaker
i den amerikanske kunstscenen fra midten av 1990-tallet.
I denne fysiske og digitale utstillingen returnerer bergenseren passende nok med en retrospektiv utstilling til sitt
hjemsted.
Ved første øyekast gjennom det digitale verktøyet Mat-

terport blir du hendig plassert midt i lokalet uten noen
åpenbar retning å klikke deg videre i. Det naturlige første
valget er da å digitalt gå mot det nærmeste verket, hvilket
er samlingen av de for det meste grålige, monokrome
og motivløse «Prearticulation»-verkene (2002–2009). I
beskrivelsen står det at verkene «henspiller på noe som
befinner seg utenfor eller før språket. Det er først i dialog
med betrakteren at bildene begynner å leve», som vekker
en sterk følelse av ironi. Kameraet – den uønskede mel-

lommannen – fratar betrakteren nettopp muligheten til å
ta verket inn over seg og skaper heller forvirring mer enn
noe annet. Hvorvidt en nyanseforskjell er et gjennomarbeidet resultat av opptil 15 lag med strategisk maling, eller
kornete pikselering, eller en tilfeldig lysrefleksjon, er ikke
godt å vite. Og du bruker mer tid på å lure på hvordan
verket faktisk ser ut, fremfor hva du faktisk ser, som er en
lite tilfredstillende opplevelse.
Pihls utallige og slående fargerike verk kommer imidlertid bedre frem. Ett av disse er «Sight Specific #1» (2020).
Til tross for kameraets begrensninger når verket sin blålige, monokrome og storslotte fremtreden gjennom linsen.
Lerretet bærer dybde i den glatte nyanseringen som følge
av lagvis med transparent maling – og synet vekker nysjerrighet fremfor irritasjon. Dette er et av verkene som får
deg til å klikke deg rundt i rommet for å få inntrykk av
hvordan verket ser ut fra flere vinkler, slik en ville gjort
fysisk også. Men det er likevel ingen fullverdig erstatning
av den fysiske opplevelsen.
Utstillingen er ekstensiv og bred, med en god variasjon

av ulike malerier, tegninger og skulpturer fra hele Pihls
kunstnerskap. Men til tross for at kamerakvaliteten og
360-graders perspektivet skaper et nokså realistisk inntrykk, gir ikke utstilligen et like godt inntrykk av Pihls
kunstnerskap som den burde. Elementene som kunstneren
selv har påpekt er essensielle i hans kunst, som malerteknikk, fargevalg og tekstur, forsvinner fort gjennom
kameralinsen. Og mesteparten av verkene ser ufortjent
simple ut gjennom det digitale verktøyet som er utviklet
for eiendomsannonser. Er det et godt forsøk? Kanskje
hvis verkene hadde vært av en mer selvstendig natur. Men
å digitalisere en utstilling som denne kan sikkert sies å
presentere kunsten til Pihl på feil vis. Når en utstilling
som avhenger av et personlig øye og direkte menneskelig persepsjon digitaliseres, er det vel ikke overraskende
at resultatet er dårlig, ettersom hovedelementet i kunsten
mangler.

FOTO: DAG FOSSE/KODE

Kan fysisk kunst digitaliseres? Det
meste kan strengt tatt avbildes og
publiseres på internett, men om
opplevelsen av kunst når gjennom
pc-skjermen, gjenstår å se.

Thomas Pihl, Prearticulation, 2016. Akryl på lerret.

Sight Specific
Hva: Kunstutstilling ved Kode i Bergen, kan sees både digitalt og fysisk
Kunstner: Thomas Pihl
Hvor: Digital visning av ustillingen kan sees via kode.no

Men kun fordi digitaliseringen slår feil i dette tilfellet,
er det ikke nødvendigvis en fadese. På et vis kan forsøket
fungere som en påminnelse om kraften som ligger i det
humane øyet og enkeltmennesket. Opplevelsen er irriterende til tider, men den vekker desto større lyst på det
som en gang var. Mennesker vil jo alltid ha det vi ikke kan
få. Og slik utfører kanskje den digitale utstillingen Pihls
intensjon ved å ikke gi oss det vi vil ha.
Hege Bellika Hansen
anmeldelser@universitas.no
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Ellisiv Sunde Myrva, anmelderredaktør

Låtanmeldelser:
Tigerstate – The swamp

4.4 SV607
Hvem: Stian Balducci, Kjetil Jerve
Hvor: Plata «The Tokyo Tapes: Piano recycle»
Sjanger: Jazz/Elektronika/Samtidsmusikk
Plateselskap: Dugnad rec.

Det er få ting som får meg til å tikke like mye som når
bassen vibrerer i headsettet. Og nei, dette er ikke en
innrømmelse om at jeg egentlig kun hører på Broiler
og lengter tilbake til Skrillex’ storhetstid. Det er snarere
heder til pulserende låter, som nesten etterlater bulker
i både øregang og tanker. «The Tokyo Tapes: Piano
recycle» er et slikt prosjekt som jeg legger meg langflat
for. Med innspillingene til jazzpianist og komponist
Kjetil Jerve har Stian Balducci, bedre kjent som +plattform, skapt et helt spesielt remix-album. Ifølge Jazz i
Norge var den eneste regelen mellom de to å kun jobbe
med originalt materiale, ingen eksterne samples eller
lydkilder. Og resultatet er en forfriskende, men nøysom
utforskelse av vibrasjoner, som minner om hvor lite
som skal til for å vekke så mye.
Dette er musikk som føles både skremmende og
inviterende. På «4.4 SV607» føles det som at jeg jogger
i min egen bevissthet, når lydene fanger opp en slags
pustende kvalitet, og bassen pulserer som når blodet
slår i trommehinnene. Det braker og knitrer blant rolige og fokuserte noter på pianoet. Låta gir en nesten
klaustrofobisk følelse, før pulsen slipper taket, og alt
blir så øredøvende stille i de avsluttende tonene. Dette
er den groveste formen for sonisk mindfullness jeg har
hørt, len deg inn i det.

De siste dagene har det stått en grønn jævla
Ryde rett foran inngangsdøren til bygården
min, og jeg er farlig nærme å bli Oslos verste
nabo. Misforstå meg rett, sus forbi meg på en
scooter any day, men jeg vil – akkurat som Ur
Monarch – kaste enkelte rett i søppelsjakta.
Enhver parkeringssynder provoserer visst
fram den minst reflekterte versjonen av meg
selv. Kanskje dette ikke er så overraskende, og
kanskje du reagerer mer på at jeg legger ut om
potensielle voldsepisoder i avisa, men bare sett
pris på dette for hva det er. Det er i hvert fall
akkurat det jeg sitter igjen med etter å ha hørt
Ur Monarchs debut-singel.

Du + svamp = søt musikk

Ramona’s tea party – I am hungry (again)
Jeg er alltid sulten på kvinner i pop-punk, rett i kjeften
med det!

Marius Neset – Taste of spring
Jeg går på butikken i både Birkenstocks og lue, det er
en rar årstid, med et fett lydspor.

Ståle Storløkken – Ghost caravan
Jeg ble min egen største fiende den dagen jeg proklamerte å gjøre skrekk-sjangeren til en greie

Kulturkalender uke 18 & 19
6/5

Psykologer og bruk av
tvang i psykisk helsevern ...
vellykket?

For tjue år siden fikk psykologspesialister anledning til å fatte vedtak om
tvungent psykisk helsevern. Var det
vellykket? Tidsskrift for Norsk Psykologforening inviterer, med støtte fra
Stiftelsen Fritt Ord, til digital diskusjon
med sentrale stemmer i tvangsdebatten

8/5

Kvinnefronten i Oslo inviterer til
Kvinnehistorisk natt 2021. Hvis du
ser deg rundt i bybildet, ser du at
de fleste gater og plasser er oppkalt
etter menn, og at de fleste statuer
er av menn. Det kan virke som om
kvinner ikke har bidratt med nok
gjennom historien til å være verdig
en plass i det offentlige rom – men
Kvinnefronten vet at det ikke
stemmer!

Human garbage disposal plant (scooter)
Hvem: Ur Monarch

Bjørn Winquist, journalist i Universitas

Grounded
Hvem: Metteson
Hvor: Ep-en «Convince me»
Sjanger: Pop
Plateselskap: Lekk

Da jeg som barn skjønte at musikk ikke nødvendigvis ble dratt ut av intet og oppsto, men er satt
i system som alt gøy blir, var jeg på nippet til en
eksistensiell krise. Hvordan kunne all musikk
noensinne egentlig bare bestå av så tilsynelatende lite? Da jeg så ble eldre og mengden låter
i repertoaret ble større enn «Hits for Kids» og
tvilsomme kor-sanger på skolen, ble det enda
mer demotiverende at så mye var så likt. Nå ligger all musikk vi noensinne kunne drømme om, i
baklomma, og pop-musikken inntar hitlistene på
løpende bånd. Låter kommer og går som scrolling om natten, så når noe da klorer seg fast som
en intens ode til sin egen sjanger, men også med
et genuint nakent og rørende uttrykk, da må det
bemerkes.
Metteson sin debut-ep er intens synthpop som
preges av det klassiske pop-klimakset, men det er
på ingen måte forutsigbart. På låta «Grounded»
fenglser Mettesons vokal med sitt luftige og lengtende uttrykk, og intensiteten tekstene formidles
med, gjør selv de mest klissete klisjeene troverdige.
For det er nettopp den nesten latterlige satsingen på
klisjeer som gjør at denne plata er så bra: setninger
som flyter i den romslige produksjonen, høydepunktet som alltid kommer, og bankende, nesten
skrikende synth, som legger seg som et lag rundt
en intens vokal som både søker høyt og lavt. Det er
så gjennomført og minneverdig at musikkens lille
nåløye kanskje virker litt større.
Ellisiv Sunde Myrva
anmeldelser@universitas.no

Forfatter møter
politiker: Vigdis Hjorth
og Guri Melby

11/5

I valgåret lar Deichman samfunnsengasjerte forfattere utfordre politikere. Nå møter forfatter
Vigdis Hjorth kunnskaps- og
integreringsminister Guri Melby
til en samtale om kunnskapssamfunnet. Er de enige om hva slags
kunnskapssamfunn vi bør ha?
Hvor: På nett med Deichman Bjørvika
Når: 11. mai, kl. 19

Hvor: Youngstorget
Når: 8. mai, kl. 15

Sjanger: Pop
Plateselskap: Gems, under exclusive distribution to Warner
Music Norway AS

Trass tidsskrift inviterer kulturhistoriker Ane Ohrvik til en samtale
om hekser. Det kan bli prat om
hekseforførgelse, hvem som ble
anklaget for hekseri, og hvorvidt
hekser finnes. Kanskje du skal se
«Blair Witch Project» kvelden før,
bare for å lade opp<3
Hvor: På Zoom med Trass tidsskrift
Når: 6. mai, kl. 19

Hvor: På Zoom med tidsskrift for Norsk
Psykologforening
Når: 6. mai, kl. 18

Kvinnehistorisk natt i
Oslo

6/5

Heksesirkel

Ukas anbefaling

Lur systemet
Hvem: Zoom-trøtte studenter Hva: Skulke obligatoriske kurs Hvorfor: Spenning i hverdagen

Er du lei kjedelige, men obligatoriske
Zoom-seminar der seminarlederen
holder enveismonolog foran et titalls
uengasjerte hjemmekontor-tryner? Her
er løsningen: 1. Ta et skjermbilde av deg
selv i din egen Zoom-rute ved starten
av seminaret. 2. Sett skjermbildet som
bakgrunn. 3. Gjør mer produktive ting
i mellomtiden (f. eks. dra til frisøren, ta
en velfortjent kaffepause, spis is i sola;
Maria Jostad, journalist i Universitas

kun fantasien setter grenser). Sjansen
er uansett liten for at seminarlederen
legger merke til at du, blant tretti andre
studenter, holder samme ansiktsuttrykk
i to timer. Skulle det oppdages, kan du
bare sende en melding på slutten av timen og si at du var med hele tiden, men
hadde tekniske problemer – det blir du
trodd på, videoen var tross alt fryst.

Ukas advarsel

Stopp dyrehagen
Hvem: Båndtvang Hva: Hundeeiere Hvorfor: La meg spise lunsj i fred!

Våren er her, og eksamensperioden er
i gang for fullt. Det betyr lange dager
på lesesalen, der den eneste gleden er
lunsjpausene i sola, med en baguett fra
Bunnpris i den ene hånda og en Pepsi
Max i den andre. Det som ødelegger
idyllen, er alle hundene som kommer
løpende mot meg, i fri dressur. Mange
synes sikkert det er koselig at en liten
hundevalp kommer snusende bort til

deg, men nylig opplevde jeg at en av
disse små sussebassene kom bort og
spiste opp lunsjen min! Det er en syk
verden vi lever i når fattige studenter må
donere maten sin til golden-retrievere
fra Ullevål hageby. Jeg foreslår at alle
som bryter båndtvangen på Blindern
framover, må donere ti måltider til
fattige studenter i overprisede kollektiv
på løkka.

Ad notam

Vi spør

Universitas oppsummerer uka

av Lille My

Non Metropol Bærekrafts Universitet
Onsdag ble det kjent at
Curt Rice går av som rektor
ved Oslomet, til fordel for
NMBU. I et eksklusivt intervju med Ad notam-redaksjonen forteller Rice hvorfor:
– Da jeg startet som rektor
ved daværende Høgskolen i
Oslo og Akershus, var visjonen min å amerikanisere og
urbanisere høyskolen. Færre
studenter med strikkegensere og brunost på matpakka!
Rice forteller at planen
først gikk veldig bra. Han
fikk endret navn Oslomet,
kjøpte inn tusenvis med hettegensere med logo på og sikret en samarbeidsavtale med
blant andre McDonalds.
– Men så fikk jeg en åpenbaring. Venn og kollega Ola
Nordmann, professor i nordisk språk, tok meg med
på hyttetur i Jotunheimen.
Endelig forsto jeg hva nordmenn ser i fjell, skog, ørretfiske og kvikklunsj!

Åpenbaringen førte til
en helomvending i Rices
planer: Fra å gjøre Oslomet
til Norges storbyuniversitet
skulle han nå skape Norges
Minst Urbane Universitet.
– Planene var godt i gang,
med utbyggingen av Campus Romerike. Målet var et
totalt t-bane- og Starbucksfritt universitet.
Dessverre var motstanden fra kollegaer stor, og det
ble besluttet å beholde en liten delegasjon i Pilestredet.
– Derfor
måtte
jeg
takke for meg. Nå har jeg
fått drømmejobben ved
NMBU: Non Metropol Bærekrafts Universitet, eller
OmegnMet [sic] som jeg
liker å kalle det, i det avsidesliggende idyllet Ås. Her
vil jeg jobbe for at all undervisning skal foregå i friluft
innen 2023, og erstatte exphil med et obligatorisk innføringsemne i fluefisking.

Magiske hansker
Rita Ren er lei av å trykke på samme kodelås som hele UiO hver gang hun skal
på lesesalen. I mangel på forståelse fra universitetet tar hun saken i egne hender. Hun har fått tips om noen helt magiske engangshansker, som tryller vekk
ethvert virus.

Ukas studentvin
Grill & Chill: Det begynner å bli varmere i lufta og
færre vennerestriksjoner i byen, så i det små kan vi børste støvet av våre sosiale ferdigheter, engangsgriller og
kubb-spill. Men etter lang tid uten sosial trening må vi
nok høre på Öde Nerdrum og ty til alkohol som samtalens glidemiddel. Og denne chille Chardonnayen er
som skapt for det: Den er billig og vil gjøre enhver
parklysten sjel tilfreds, der ingen vil dra hjem
Ingeborg Albert Rikheim,
før kartongen er tom. Det er ikke en sinnssyk
vinanmelder i Universitas
smaksopplevelse, men vinen er frisk med smak
av eple, og søtlige hint av ananas og nøtter som i et pappkrus
passer perfekt til grillpølser. Vinprodusentene vil så gjerne at du skal hygge
deg med vinen, at de har laget en Spotify-spilleliste for å skape den ultimate
chill-out-stemningen. Spillelisten er kanskje
litt mer interessant enn vinen, men ikke alt
trenger å være revolusjonerende så lenge
det får oss ut av Zoom-forelesninger fra
hjemmekontoret i senga. Ta med dunken
og en høyttaler i piknikkurven, og du vil ha
det like gøy som når Charter-Svein chiller
med kompisene rundt munnbind-bålet.

[ring ring]
–Hei, du har kommet til healthworkers.no
–Så bra! Dette er Rita Ren som
ringer, og jeg er på jakt etter det
beste smittevernutstyret!
–Ja.
–Jeg studerer ved Universitetet
i Oslo, og der må vi alle trykke
på den samme kodelåsen for å
komme inn på lesesalen, flere
ganger om dagen! Det vel ikke så
smittevernsvennlig?
–Ehh, nei, for så vidt ikke.

Chill out Chardonnay
Pris: 399,90 kroner
Land: Australia
Alkohol: prosent

–Ja, for UiO gjør ikke noe med
det, så da tenker jeg å ta saken i
egne hender og gå til innkjøp av

noen engangshansker. Jeg ser at en
pakke Magic touch engangshansker koster 299 kroner. og det er jo
langt over hva jeg har råd til på
studentbudsjettet! Er det mulig å
få en redusert studentpris?
–Skal vi se, skal bare få dem
opp her. Hvor mange trenger du av
dem? Holder det med én pakke?
–Et par pakker er sikkert bra!
–Som student kan du få 20
prosent på bestillingen din, hvis
du legger det inn på slutten av
ordenen.
–Så flott! Da lover jeg å gi dere
masse cred. Skal anbefale dere til
hele kollokviegruppa mi.
–Så bra!

GABRIEL KVISSLESIAS
2. Microsoft-gründer Bill Gates skal nå skilles
fra et 27-årig ekteskap. Hva heter kona
hans?
3. Hva heter Pink Floyds debutalbum?
4. I tv-serien «Silicon Valley» følger vi starten
og utviklingen av et teknologifirma. Hva
kalles firmaet?

Redwood nasjonalpark?
9. Hva heter strategispillet, som ble gitt ut på
PC i 1996, der Sovjetunionen går til krig
mot de allierte om europeisk dominans?
10. Hvilket mobilspill er det mest solgte noensinne?
11. Hva var spesielt med førsteplassen i Eurovision 1969?
12. I hvilket år ble finalen i Eurovision for første gang arrangert i Norge?

5. En av skaperne bak «Silicon Valley», Mike
Judge, ha også laget flere tv-serier. Hva
heter MTV-serien hans om to lattermilde
tenåringer som opprinnelig gikk mellom
1993 og 1997?

13. Bahamas, Barbados, Jamaica, Solomonøyene, Tonga og Tuvalu. Alle disse øynasjonene er konstitusjonelle monarkier,
men kun ett av dem ligger ikke under
Elizabeth II. Hvilket?

6. Hva heter boken som filmen «Three Days
of the Condor», med blant annet Robert
Redford og Faye Dunaway, er basert på?

14. Hvilket land er det eneste absolutte
teokratiet der statsoverhodet velges på
livstid?

7. Robert Redford har også regissert ni spillefilmer. Nevn minst én av dem.

15. Eisenhower annonserer at USA bryter diplomatiske relasjoner med Cuba, den israelske rettssaken mot Adolf Eichmann

8. I hvilken amerikansk delstat ligger

SVAR/DOM

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

16. Hvilke brede grupper utgjør det tredelte
stendersamfunnet?
17. I hvilken krig skal den mytologiske greske
helten Ajax den store ha kjempet?

19. Denne 43-åringen har vært innom klubber som Viking, Manchester United, IFK
Göteborg, Groningen og Fulham før han
livnærte seg som bilselger. Hva heter
han?
20. Det norske tennisesset Casper Ruud fortsetter å klatre på ATP-rankingen. Hvilken
plass ligger han på etter ATP-turneringen
i München?

–Den er grei, vi snallast!

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

starter, Barbie får seg en kjæreste, «101
dalmatinere» gis ut, og Eddie Murphy og
George Clooney blir født. Hvilket år?

18. Fotballklubben Ajax har på nytt sikret seg
det nederlandske seriemesterskapet for
herrer. Hvor mange ganger har de vunnet ligaen inkludert denne?

–Vil du vurdere din stilling som
selger av Norges mest fantasifulle
engangshansker?
–Hva sa du nå? At?

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

av Gabriel Corbin-Arntzen,
journalist i Universitas

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

1. Mangel på etterlevelse av hvitvaskingsloven. 2. Melinda Gates. 3. «Piper at the Gates of Dawn». 4. Pied Piper.
5. «Beavis and Butt-head». 6. Six Days of the Condor. 7. «Ordinary People, » «The Milagro Beanfield War», «A River
Runs Through It», «Quiz Show», «The Horse Whisperer», «The Legend of Bagger Vance», «Lions for Lambs»,
«The Conspirator» eller «The Company You Keep». 8. California. 9. Command & Conquer: Red Alert. 10. Tetris. 11.
Den ble delt i fire, da Spania, Storbritannia, Nederland og Frankrike oppnådde like mange poeng. 12. 1986. 13.
Tonga (der Kong Topou IV er statsoverhode). 14. Vatikanstaten. 15. 1961. 16. Adelen, de geistlige (eventuelt presteskapet e.l.) og allmuen (eventuelt tredjestanden e.l.). 17. Trojakrigen. 18. 35 ganger. 19. Erik Nevland. 20. 22.

1. Finanstilsynet har ilagt DNB et gebyr på
400 millioner kroner. Hva er bakgrunnen?

–Ingen hansker kan vel måle seg
med Magic touch-hansker! Hvordan magiske er de egentlig?
–Altså, nå er jeg ikke så veldig
inni de hanskene, men det er hovedsakelig for å holde deg ren på
hendene. De er snille mot huden
og anbefalt av Astma- og allergiforbundet. Også sitter de greit.
De er også godkjent til medisinsk
bruk. Nå er jo ikke det tilfellet her,
men de er i hvert fall trygge.

Rebus

av RebusRebus

R

S

HINT: Stygge bygg. Send løsning til universitasdesk@gmail.com
FORRIGE LØSNING: «Et glass til». Det klarte Markus,Torun og Ingjerd Edledotter Megaard (Du er tilgitt, hilsen desken)
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