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Hvert år klager mange studenter på at de må 
ta faget Examen Philosophicum  –  også kjent som 
exphil. Hvert år stryker mange studenter, og hvert år 
redder folk seg inn ved å kjøpe sammendragsheftet, 
en nødløsning til deg som er dårlig forberedt. De som 
oftest klager på fagets «irrelevans», er som regel de 
som ikke ser tilknytningen til sitt eget studie. Men 
faget er nyttig, uansett hva du studerer. Det er helt 
åpenbart at exphilkarakteren din burde telle på 
vitnemålet når du søker på en mastergrad.

Exphil skal være et dannelsesfag, som gir deg 
en introduksjon til filosofihistorie, vitenskapshistorie 
og grunnleggende vitenskapsteori. Det skal skape et 
bakteppe for hvordan du senere vil forstå akademia 
og situasjoner i arbeidslivet. Men exphils største 
utfordring er at mange ikke ser ut til å ha innsikt i 

selve formålet med faget, og viktigheten av at en 
institusjon som NTNU har det. Målet med exphil 
er ikke, slik mange virker å tro, at du skal bli en 
tåkefyrste som Jonas Gahr Støre.

Målet med faget er å gi deg innsikt i hvordan du 
skal tilnærme deg kunnskap og en kritisk forståelse 
til problemstillinger man vil møte både i akademia 
og senere i arbeidslivet. På alle disse områdene vil du 
møte på situasjoner der du må holde deg reflektert til 
informasjon du håndterer  –  enten det er snakk om 
faglig litteratur, arbeidsoppgaver eller andre ting. Du 
må også ha evne til å vurdere etiske problemstillinger. 
I exphil lærer du dette, og du lærer hvordan du skal 
forstå tekster, dra historiske sammenligninger, og 
trekke røde tråder i det du jobber med. Du lærer også 
å forstå viktige konsepter slik som hva falsifisering er 
og hvorfor det er viktig. 

Det er forståelig at NTNU nå ønsker å tillegge 
faget mer vekt, ved å la det være en tellende karakter 
på opptaket til mastergrader. På en måte er exphils 
status som fag litt lik lærernes status i samfunnet. Den 
kan og bør heves, men skal man gjøre det, må det få 

mer oppmerksomhet. Exphil er selve grunnmuren 
i en norsk universitetsutdannelse, og er nyttig for 
både leger, statsvitere og ingeniører. Ikke fortell meg 
at dette er unyttig, og noe som ikke er relevant for 
masterstudenter.

Selvsagt må exphil være annerledes for 
studenter på Gløshaugen og på Dragvoll, noe det 
til dels har blitt ved at det nå er mer tilpasset de 
ulike fagretningene. Men ikke kom og fortell meg 
at gløsinger ikke har godt av å lese vitenskapsteori 
og filosofi. Kanskje er jeg på Kant med deler av 
studentmassen når det gjelder hvor sentralt exphil 
egentlig bør være. Det er ikke alle studenter som 
nødvendigvis må lese Machiavelli, men alle burde 
klare å forstå Platon, Hume og Popper uten å syte.

Hvis det er én feil NTNU gjør, så er det at de 
ennå ikke gir faget nok oppmerksomhet. En løsning 
er å gjøre det til et mer omfattende og spisset fag med 
flere studiepoeng, slik at folk begynner å ta det mer 
seriøst. Det burde så absolutt telle på opptaket til 
masterstudier. 

ILLUSTRASJON: Astrid Bøhler

La exphilkarakteren min telle
Uansett hva du studerer: Dersom du klager på at exphil er irrelevant, har du misforstått faget. 

Journalist

KYRRE RYENG

KOMMENTAR

I Bergen vant nettopp studentene en stor seier. Fra 
februar 2017 vil det bli mulig å ta nattbuss med vanlig 
periodekort.

Studvest kan melde at et flertall i fylkesutvalget i 
Hordaland nylig kom til enighet om neste års budsjett for 
Hordaland fylkeskommune, som drifter kollektivtrafikken. 
I budsjettet kommer det fram at utvalget går inn for 
å fjerne nattaksten på kollektivtransport. Nå bør Sør-
Trøndelag fylkeskommune gi trondheimsstudentene det 
samme tilbudet.

I Trondheim og Bergen er det omtrent like mange 
studenter. I Trondheim må man i dag betale 100 kroner 
for en billett på nattbussen, i Bergen 80. Likevel kan 
bergensstudenter fra februar av bruke periodekortet sitt 
også om natten.

Også Oslo og Stavanger tilbyr studentene sine 
nattbuss uten ekstra kostnad. I Stavanger gjelder 
periodebilletten hele døgnet, og i Oslo har ikke Ruter 
ekstra avgift på nattavgangene sine. Det er for dårlig av en 
by med de ambisjonene Trondheim har å ikke snarest følge 
etter.

Den viktigste grunnen til å fjerne denne taksten 
i Trondheim også er at det vil bidra til at flere kommer 
seg trygt hjem, selv om de bor utenfor sentrumskjernen. 
Flere av Sits studentbyer ligger et stykke utenfor sentrum. 
I disse studentbyene prioriteres ofte førsteårsstudenter og 

utvekslingsstudenter. Det er absolutt et poeng at disse bør 
ha muligheten til å komme seg trygt og rimelig hjem, også 
etter de ordinære bussavgangene. Nye studenter kjenner 
ofte langt færre enn studenter som har et par studieår på 
baken. Alternativene blir da ofte å betale dyrt for å komme 
seg hjem, gå flere kilometer i en ukjent by, eller å ta siste 
rutebuss hjem. En buss som sjelden går senere enn halv ett. 

Både studentpolitikerne og Velferdstinget i Bergen 
har ifølge Studvest jobbet med dette i flere år, og ser på det 
som en stor seier. I Bergen ble nettopp studentfrivilligheten 
trukket fram som et av argumentene for å fjerne nattaksten. 
Studenter som jobber frivillig til langt på natt, er blant de 
som har mest bruk for et rimelig tilbud om å komme seg 
hjem. Og hvis frivillighet er et argument i Bergen, bør det i 
aller høyeste grad også være et argument i Trondheim. De 
fleste som jobber frivillig, legger ned flere titalls ubetalte 
timer i uka. Mye av den frivillige aktiviteten er konsentrert 
rundt kveld og helg. Og det er rett og slett ufint at de som 
jobber så mye gratis, og er en av de viktigste årsakene til 
at Trondheim blir sett på som norges beste studieby, skal 
måtte betale minst hundre kroner hver gang de vil hjem.

Derfor håper jeg at studentpolitikerne også i Trondheim 
har dette som en prioritet i 2017. Å fjerne nattaksten på 
kollektivtransport er absolutt noe som bør gå an, og noe 
som vil tjene alle.
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Død over «E for exphil»
Fra 2018 vil alle emner som inngår i en bachelorgrad telle for masteropptak 
ved NTNU.
TEKST: Sindre Cottis   FOTO: Hans Fredrik Sunde

Til forskjell fra studenter fra andre høyskoler og 
universiteter, har man som NTNU – student til nå søkt 
seg inn på NTNUs masterprogrammer utelukkende 
med fagene som har inngått i bachelorens 
hovedprofil. Emner som exphil, perspektivemner, 
og diverse andre fag som ikke gir kvalifikasjoner for 
studentens bestemte masterprogram, har derfor ikke 
krevd mer enn ståkarakter. Fra og med 2018 vil dette 
endre seg da karakteren i alle emner regnes med til 
masteropptak ved NTNU, uavhengig av hvor man 
har tatt sin bachelorgrad. 

Tilbakevirkende kraft
Instituttillitsvalgt Eirik Åsheim for Institutt for 
biologi mener dette er leit ettersom det vil gi en 
tilbakevirkende effekt. Selv om forskriften ikke vil tre 
i kraft på allerede eksisterende masterprogrammer  
før i 2018, vil det kunne by på problemer. Studenter 
som skal søke seg inn på master i 2018 har allerede 
hatt flere fag som de har trodd ikke ville telle for 
opptak til master. 

 –  Kjernen er den tilbakevirkende kraften denne 
endringen får. Dersom man er på andreåret nå, 
har man hatt flere fag som tidligere ikke har vært 
gjeldende, men som nå plutselig blir gjeldende. Når 
man tar et fag som teller til opptak til master og et 
som ikke teller, er det ikke vanskelig å si hvilket man 
prioriterer. Nå får de som har tenkt slik en kraftig 
baksmell, sier han.

Leder Thale Lund Ness i Delta, linjeforeningen 
for matte og fysikk, er enig, og legger til at dette ikke 
bare gjelder første- og andreårsstudenter. Dette kan 
også ramme studenter som går sisteåret på sin 
bachelor, men som av ulike grunner må utsette å 
søke til master. 

 – Det er mange som i løpet av de tre årene ender 
opp med noen karakterer som må tas opp. Da er det 
vanlig å se bort fra fag som exphil og IT-grunnkurs, 
og i stedet fokusere på de krevende emnene som 
alltid har utgjort hovedprofilen for den masteren 
man ønsker seg inn på. Nå risikerer man å måtte ta 
opp langt flere fag, sier hun. 

–  Gir mer forutsigbarhet 
Seniorkonsulent Ida Birgitte Ranes ved Seksjon for 
rekruttering og opptak ved NTNU mener denne 
nye forskriften var en nødvendighet som måtte på 
plass i forbindelse med fusjonen. Å ta utgangspunkt 
i hele bachelorgraden, var det forslaget som ble 
valgt og som er i tråd med forskriften om krav til 
mastergrader. 

 –  Vi kunne ikke leve med forskjellige forskrifter 
for de fire fusjonspartene. Når vi nå skulle komme 
fram til en felles forskrift, var det mest naturlig 
å ta utgangspunkt i hele graden. Dette gir mer 
forutsigbarhet, sier hun. 

Til tross for at dette fører til at studenter må 
prestere godt i flere fag, mener Ranes at studenter ikke 
har mye å frykte. Hun tror ikke dette vil diskvalifisere 
mange fra å bli tatt opp til masterprogrammer ved 
NTNU. 

– Opptakskontoret har i samarbeid med Det 
humanistiske fakultet kartlagt hvordan de 
nye rangeringsreglene vil slå ut på opptak til 
masterprogrammene ved historie, europastudier, 
og engelsk. Vi ser at snittet går ned når vi regner 
med hele graden, men det er nesten ingen på disse 
programmene som går fra å være kvalifisert til å være 
ukvalifisert, sier Ranes. 

Etterlyser bedre informasjonsflyt
Til tross for at denne opptaksforskriften ble vedtatt 
allerede i august, kan det virke som det har vært 
en svikt når det gjelder å informere studentene om 
denne endringen. Instituttilitsvalgt for informatikk,  
Sverre Johann Bjørke, fikk vite om det ved en 
tilfeldighet. 

 –  Jeg fikk vite om dette via en felles chattegruppe 
vi har. En student hadde kommet over en post på 
Innsida om dette. Instituttet hadde blitt informert 
om forskriften 4. november, og posten på Innsida ble 
lagt ut mandag 7. november. Dette er dårlig når denne 
forskriften ble vedtatt i august, og eksamen nærmer 
seg. Alle førsteklassinger har fått beskjed fra faddere 
og andre studenter om hvilke fag man skal fokusere 
på og hvilken som er mindre viktig, slik som i «E for 
exphil», ikke sant, sier Bjørke. 

Ranes    utelukker   ikke   at informasjons-
distribusjonen kunne vært bedre, men framhever at 

det har vært en aktiv innsats for å informere studenter 
om denne forskriften. 

 –  Vi har oppdatert våre nettsider med informasjon 
om dette og etter styrevedtaket i august ble det fra 
prorektor Berit Kjeldstad sendt ut informasjon til 
alle fakultetene og til Studenttinget 15. september. 
Alle fakultetene har blitt oppfordret til å informere 
sine studenter. Med tanke på å formidle til studenter 
på eget fakultet så er det jo fakultetene selv som har 
kanaler for å kunne gjøre det. Samtidig kan man 
alltids bli flinkere på informasjon, sier hun.

 – Exphil må føles relevant
En effekt av denne forskriften er at også karakteren 
i faget exphil blir gjeldende ved opptak til 
masterprogrammer. Instituttleder Dagfinn Døhl 
Dybvig for Institutt for filosofi-  og religionsvitenskap 
mener selv at det er naturlig at exphil skal telle, men 
framhever at dette spørsmålet ikke handler om å være 

for eller imot exphil.  
 –  Jeg synes det virker naturlig at den skal telle, 

men folk har litt ulike meninger på instituttet. Noen 
mener at man skal ha exphil nettopp fordi det skal 
være en innføring, og da er det greit at karakteren ikke 
teller slik at folk kan prøve og feile litt, sier han.

Når  ting  er  blitt  som  det er blitt, mener  Dybvig 
at det nå er enda viktigere at exphil føles interessant 
og relevant for alle studenter som må ta det, uavhengig 
av om man er humaniorastudent eller fysikkstudent.  

–  Det at folk må ta faget og at karakteren nå teller gir 
oss bare enda mer ansvar for å ha bra og interessante 
opplegg. Da er det viktigere enn noensinne å levere 
kvalitet. Det er også viktig at faget føles relevant for 
alle studiene. Dette er alltid en utfordring og vi jobber 
mye med det. Hvis vi ikke gjør det så blir det her 
forferdelig upopulært, sier han..UD

Merk: Eirik Åsheim har tidligere vært med i 
Studentmediene i Trondheim.

· August 2016 vedtok NTNU 
en ny forskrift for opptak til 
masterprogrammer, som vil 
gjelde fra 2018 for allerede 
eksisterende masterprogrammer.

· Ved søknad om opptak til 
adgangsregulerte masterprogrammer 
ved NTNU blir man nå rangert 
etter vektet gjennomsnittskarakter 
fra alle emnene som har inngår i 
bachelorgraden eller tilsvarende. 

· Tidligere har NTNU studenter søkt 
seg inn på NTNUs masterprogrammer 
med vektet gjennomsnittskarakter fra 
emnene som har inngått i hovedprofilen

· Hovedprofilen er en kombinasjon 
av emner som gir kvalifikasjoner 
for opptak til en mastergrad

Kilder: Ntnu.no og lovdata.no

DETTE ER SAKEN:

FRUSTRERT: Sverre Johann Bjørke, Eirik Åsheim og Thale Lund Ness er frustrerte over måten denne forskriften har blitt kommunisert ut til studentene. NATRULIG ENDRING: Ida Birgitte Ranes synes den nye forskriften er naturlig og rettferdig. Dagfinn Døhl Dybvig mener det blir desto viktigere at det er god kvalitet 
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NTNU fusjonerte
4. januar 2016 sluttet Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen 
i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag å eksistere, 
og ble en del av NTNU. Dette gjorde universitetet til 
landets største, med 6 700 ansatte og 38 000 studenter. 
Ifølge NTNU skal dette gi et mer enhetlig studietilbud 
med større samfunnsrelevans for studentene. Mon 
tro om de tidligere høgskolestudentene er enige i 
dette etter sine første ex.phil-forelesninger.

 –  Nye NTNUs ambisjon bør være at alle i Norge 
skal si at NTNU er Norges beste universitet, sa 
kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en hilsen 
til universitetet.

Kunnskapsministeren har tydeligvis ikke fått med 
seg at man i Bergen kan ha en fast kaffeavtale, mens 
vi NTNU-studenter må betale for hver bidige kopp. 
Skam.

Brexit
Det var nok mange som satte morgenkaffen – 
eller teen – i halsen den 24. juni, da det ble klart 
at Storbritannia skulle forlate EU, etter over 40 
års medlemskap. Man skulle kanskje forvente 
at en rekke «eksperter» så seg nødt til å gå i seg 

selv etter dette utfallet. Ser man imidlertid på de 
skråsikre prognosene i forkant av det amerikanske 
presidentvalget, gjorde de tydeligvis ikke det.

Statsminister Theresa May har uttalt at de skal 
gjøre Brexit til en suksess. Kanskje norske studenter 
kan håpe på billigere utdanning i Storbritannia, nå 
som EU-studentene blir skjøvet ut i kulden?

Åtte prosent
Under høstens valg til Studenttinget ved NTNU var 
det en oppslutning på nedslående åtte prosent. Med 
andre ord var det mindre enn en av ti studenter som 
stemte. Man skulle kanskje tro at dette var rekordlavt, 
men vi skal ikke lenger tilbake enn 2009 for å finne 
en lavere oppslutning da på sju prosent.

Representant Felipe Fawcett uttalte at han 
ble veldig skuffet da han fikk høre resultatet, og 
mente studentpolitikerne må tenke nytt ved neste 
valg. Andre var derimot ikke like bekymra av 
valgresultatet.

 –  De som interesserer seg, er de som stemmer. 
Dette er ikke et nasjonalt valg, og derfor er det ikke 
så problematisk med lav valgdeltakelse, sa Philip 
Lautin Jackson, tidligere medlem i Studenttingets 
arbeidsutvalg.

Samfundsmøtet vedtok Israel-resolusjon
På Samfundsmøtet 5. november stemte 123 
medlemmer fram en resolusjon mot NTNUs 
mulige samarbeid med israelske universiteter. 
Resolusjonen lød:

«Studentersamfundet i Trondhjem samlet 
til Samfundsmøte 5. november 2016 krever at 
NTNU stanser kommunikasjon med Technicon og 
eventuelle andre universitet om forskningssamarbeid 
angående olje- og gassutvinning for Israel».

Med Israel for fred (MIFF) var svært kritiske 
til forslaget, og skrev på forhånd på sine nettsider 

at NTNU-studentene ikke trenger følge «blinde 
professorer som dumme sauer». I etterkant mente de 
at vedtaket gjort på Samfundsmøtet var ulovlig. Dem 
om det.

Hillary Clinton vant ikke presidentvalget
Beklageligvis. Det var nok mang en student på 
Samfundets valgvake som gråt en skvett da det ble 
klart at Donald Trump blir USAs neste president.

 –  Regjeringen vil raskt samarbeide med Trump, 
uttalte Statsminister Erna Solberg til VG.

Det kan imidlertid være lurt av statsministeren 
å være på vakt ved framtidige statsvisitter. Ettersom 
Trump mener han kan gripe kvinner i skrittet i kraft 
av å være «kjendis», er det usikkert hva han vil se seg 
berettiget til å gjøre som president. UD

Året som har gått
TEKST: Kjell Robin Skyberg Eikrem    

Det er snart advent og eksamensperiode. Tiden er inne for et skråblikk på året som har gått.

ILLUSTRASJON: Inger Sidonia Krajci og Nora Birgitte Johansen
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ILLUSTRASJON: Eirin Mari Fossøy
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I etterkant av valget står  mange spørsmål 
ubesvart. Trump har sagt og lovet mye i løpet av 

valgkampen som skremmer mange, og appellerer 
voldsomt til andre. Meningene om hvilken retning 
USA nå vil ta er delte. 

Noen anser Trump som svært uforutsigbar og er 
bekymret for utviklingen både innad i USA og for 
internasjonale forhold og samarbeid. Andre mener 
Trump er det beste som kunne skjedd USA og det 
internasjonale samfunnet. 

– Det skjer ikke at han vinner
Nick Saviano (27) og Lacie Goff (25) er begge 
amerikanske statsborgere. Saviano studerer for 
tiden i San Francisco, og Goff tar masteren sin ved 
NTNU i Trondheim. Saviano stemte på Trump, 
Goff stemte på Clinton. 

 – Da Trump ble valgt tok jeg det veldig tungt. 
Gjennom hele valgkampen gikk jeg med en dyp 
og stor tro på at han ikke skulle vinne. Han er på 
stemmeseddelen, men det skjer ikke at han vinner, 
tenkte jeg, sier Goff. 

Goff forteller at hun i starten av valgkampen 
følte at mange av hennes venner delte hennes syn, 
mens andre var mer stille. Etter hvert uttrykte flere 
og flere sin støtte til Trump. Selv om det skapte litt 
avstand i vennegjengen, var det likevel ikke det som 
var verst. 

 – Det vanskeligste var å oppdage at foreldrene 
mine støttet Trump. De har ikke sagt det direkte, 
men da valgkampen var over og Trump ble 
president fikk jeg en melding av mamma der det 
sto at «det var en fin dag», forteller hun. 

Kunne ikke la en kvinne som Hillary vinne
Selv om mange tok valgresultatet tungt, finnes 

det også mange som nå ser lyst på framtiden. Nick 
Saviano ga sin stemme til Trump, men forteller 
at det ikke var hans første tanke. Etter å ha fulgt 
Trump gjennom valgkampen, var det ikke lenger 
tvil. 

 – Trump har faktisk mange fornuftige politiske 
standpunkt. Han var ikke mitt førstevalg, og 
gjennom valgkampen sa han mye som var feil. 

Likevel kunne vi ikke la en kvinne som Hillary 
Clinton vinne, sier Saviano, og sikter til spionasje-
anklagen. 

Han legger til at han tror Clintons politikk 
blant annet ville ha ført til færre arbeidsplasser, økt 
arbeidsledighet, og økt skatt.

Ser positivt på muren
Trump skapte reaksjoner i hele verden da han 
først la fram sitt valgløfte om å bygge en mur for 
å stoppe ulovlig innvandring og narkotikasmugling 
fra Mexico. Mange har reagert negativt på 
valgkampløftet, men Saviano selv har reflektert 
og kommet fram til de positive sidene med et slikt 
skille mellom USA og Mexico. 

 – Å bygge en mur er langt ifra skummelt. Det vil 
redusere strømmen av illegale og farlige stoffer som 
strømmer inn fra Mexico. Dette vil redde tusenvis 
av liv, og redusere USAs medisinske kostnader. 
På denne måten får vi samtidig muligheten til å 
kontrollere hvem det er som kommer inn i landet, 
sier Saviano. 

TEKST: Lisa Botterli Flostrand, Aase Langan           FOTO: Lisa Botterli Flostrand

– Det vanskeligste var å oppdage at 
foreldrene mine støttet Trump
Studentene Nick Saviano og Lacie Goff stemte ulikt da USAs neste president skulle 
velges 8. november. 

Etter det ble klart at Donald Trump vil entre Det 
hvite hus spekuleres det i om han vil etterleve 

valgløftene, og vi kan så smått begynne å ane 
konturene av hvordan Trumps presidentskap vil bli. 
Vi har stilt Henrik Østensen Heldahl spørsmålene 
mange har lurt på siden 8. november.

For det første: Burde vi være bekymret?
 – Vi går ikke inn i en post-apokalyptisk verden. Jeg 
har stor tiltro til den amerikanske grunnloven, og 
den kommer til å stoppe Trump.

Blir muren mellom Mexico og USA bygd? 
– Det lukter kampanjelovnad av det. Nå har han 
sagt at det kan bli et gjerde i stedet for en mur. 
Republikanerne er derimot enige om å innføre 
strengere grensekontroller og mer grensesikkerhet, 
så det kan vi forvente.

Kan vi allerede nå se antydninger til hvordan hans periode 
vil være?
– Vi ser spor av interessekonflikter mellom Trump 
som politiker og Trump som forretningsmann. Et 
frampek på det var reaksjonene som fulgte av at 
han tok med seg datteren sin til sitt første møte med 
en statsleder. 

Hva slags president blir han?
– Antagelig blir han en som sitter stille i møtene og 
samler informasjon fra alle rundt seg, og senere tar 
avgjørelser på bakgrunn av det. En slags Kennedy-
type. Han er nok mer pragmatisk enn man tror. 
Enten overbeviser han alle og blir en god president, 

eller så blir han avsatt av Kongressen før vi aner 
ordet av det. Hvis det skjer er det mest sannsynlig 
grunnet de mange interessekonfliktene han kan 
komme opp i. Han har per dags dato ikke vist vilje 
til å unngå disse konfliktene. 

Blir han avsatt som president?
– Jeg kan ikke tenke meg at det noengang har 
vært mer sannsynlig at en president blir avsatt 
enn nå. Men sjansen er samtidig alltid lav for noe 
sånt. Demokratene står svært svakt i alle ledd, 
så hvis Trump skal bli avsatt må det komme fra 
alle demokratene og en god del republikanere. 
Republikanerne er mer sannsynlige til å være 
med på det, da de vet at de har en god back-up i 
visepresidenten Michael Pence. Han er svært godt 
likt i partiet.

Hvordan kan administrasjonen ende opp med å se ut?
– Den ser ut til å bli delt mellom «Trumpete» 
representanter og tryggere representanter som kan 
roe ned partiet. Han kan ikke velge fra øverste hylle, 
da mange er uenig med ham. Foreløpig ser han ut 
til å velge de som har vært lojale under valgkampen. 

Hvem er de mest kontroversielle personene han har tatt inn?
– Stephen Bennon er ønsket som sjefsstrategør av 
Trump. Han kan beskrives som både nasjonalistisk 
og konspiratorisk. Han mottar mye kritikk for å være 
«en hvit nasjonalist», selv om dette ikke er bevist 
på noen måte. Michael Flynn har fått tilbud om 
jobben som Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver. 
Han ble sparket av Obama-administrasjonen, 

etter en krangel med de øverstkommanderende. 
Han beskrives som lettere islamofobisk og 
konspiratorisk. Jeff Sessions som Trump ønsker 
som utenriksminister skulle bli føderal dommer i 
1986, men kom ikke gjennom komiteen på grunn 
av rasistiske slengbemerkninger. 

Hva blir spennende å følge med på framover? 
– Det store spørsmålet framover er hvem Trump 
velger som sin utenriksminister. Her tar han 
antagelig en mer moderat person for å avbalansere 
de andre postene. Hvordan media håndterer Trump 
blir også spennende. Han liker ikke media, og 
etter all kritikken og dekningen Trump har fått av 
media kan man nesten kan kalle dem medskyldige 
i Trumps seier. UD

TEKST: Silje Bjellvåg        FOTO: Jonas Halse Rygh

Muren er blitt moderert til et gjerde
USA-ekspert og NTNU-student Henrik Østensen Heldahl hjelper oss med å forstå hva vi kan 
forvente av Trump de neste fire årene. 

   FO
TO

: Privat

Lacie Goff forteller at det vil være helt uvirkelig 
for henne dersom en slik mur blir en realitet. 
Likevel mener hun det er viktig at befolkningen 
ikke setter seg opp mot hverandre på grunn av 
uenigheter, men at man heller skal prøve å skape 

forståelse for hvordan de andre tenker. 
– Det er jo ikke slik at alle som stemte på Trump 

er rasister. Det er mye mer komplisert enn det. 
Mange som stemte på ham er kanskje ikke enig i alt 
det han sa, men kanskje deler av økonomiplanene 

hans for eksempel. Når man støtter en politisk 
kandidat er man ikke automatisk enig i alt de står 
for. Slik var det ikke for meg og Clinton heller, sier 
hun. UD

– Det er jo ikke slik at alle som stemte på Trump er 
rasister. Det er mye mer komplisert enn det.

STEMTE PÅ CLINTON: Lacie Goff stemte på Clinton under valget, men fikk seg en overraskelse da hun op-
pdaget at foreldrene stemte på Trump.

FOR MUREN: Nick Saviano mener at Trumps mur 
vil ha en positiv effekt.

 LACIE GOFF
Masterstudent ved NTNU



1110 FORBRUKER MATSPALTE

Er det 
gratis?
Er det 
gratis?

Whaaat?!Whaaat?!

● Gratis medlemskap  ●  Råd og veiledning om du trenger hjelp  ●  Mulighet for å tegne Norges beste studentforsikring  ●  Flere aktuelle fagtidsskrift  ●  Invitasjoner til kurs og 
konferanser, lokalt og nasjonalt  ● Det første året i Utdanningsforbundet gratis  ● Benytte deg av medlemstilbudene til Utdanningsforbundet  ● Muligheten til å påvirke din egen 
studiehverdag og framtidens lærerutdanning  ● Du blir del av et fellesskap og nettverk av framtidige lærere  ● Du får den ultimate lærersekken med superlærer t-skjorten

Som medlem i Pedagogstudentene får du:

Skal du bli lærer i skole eller barnehage? Da kan du bli 

medlem av Pedagogstudentene – helt gratis! Som medlem 

kan du få hjelp og veiledning, mulighet til å tegne Norges 

beste studentforsikring, blir en del av et faglig og sosialt 

nettverk, gratis fagtidsskrift og mye mer. Hva venter du på? 

TEKST: Hailey Hammer FOTO: Lasse Georg Tønnessen

Kampen om lesesalplassene
Studentene synes ikke de har nok steder å lese i eksamenstiden. Studieavdelingen mener etter-
levelse av «clean desk»-prinsippet er løsningen. 

Mangel på lesesalplasser er et stadig 
tilbakevendende tema hver eksamenstid. Jan 
Sverre Rønning er rådgiver i Studieavdelingen 
og har blant annet ansvar for å koordinere bruk 
av lesesaler og felles undervisningsrom. Han 
mener mye av bekymringen blant studentene har 
oppstått fordi de tror de har dedikerte plasser, noe 
som ikke har vært tilfelle for andre enn master- og 
doktorgradsstudenter siden 2012. 

– Ingen laveregradsstudenter har rett til å ta 
av en egen plass, med mindre fakultetet deres har 
finansiert det. Man kan forlate pulten i én og en 
halv time, men når man går hjem for dagen må 
pulten ryddes og alle personlige eiendeler fjernes, 
sier han.

Respekterer ikke reglene
Rønning forteller at Studieavdelingen stadig får 

Eksamenskontoret ved NTNU sender hvert år en 
oversikt til AtB om antall kandidater som er oppmeldt 
til eksamen på de aktuelle eksamensdatoene. AtB 
setter deretter inn ekstra busser ved de avgangene. 
Spesielt til Dragvoll oppleves det et større press på 
busskapasiteten i eksamensperioden. Nytt i år er 
at det også skal avholdes eksamen i Utleirahallen 
på grunn av ombygging i Trondheim spektrum. 

Utleirahallen er like ved Risvollan og ligger drøye 
fire kilometer fra Gløshaugen. Man kan blant 
annet ta buss nummer 54 og 48 for å komme seg 
til Tverregga og nummer 8 til Ada Arnfinnsens veg.

Pressekontakt Grethe Opsal i AtB bekrefter at 
det er et større behov for busser i eksamensperioden.

 –  Vi har en dialog med NTNU til alle 
eksamensperioder for å dekke behovet knyttet til 

eksamensavvikling, sier hun.
Flere eksamener hos NTNU foregår også på 

lørdager. Da er det gjerne lavere kapasitet enn i 
ukedagene. Opsal opplyser at det ikke blir satt inn 
flere avganger til eksamene som blir avholdt på 
lørdager, men at flere busser vil bli satt inn på de 
allerede eksisterende avgangene. UD

Setter inn ekstra busser i eksamensperioden
TEKST : Ragnhild Lind Rong

TRYKK I EKSAMENSTIDEN: Studieavdelingen anbefaler å bruke grupperom eller fellesarealer hvis det ikke er ledige lesesalplasser.

meldinger fra studenter om at pulter ser «bebodde» 
ut, selv om det ikke sitter noen der. 

– Når studentene ikke respekterer «clean desk»-
prinsippet mister vi kapasitet, og studentmassen blir 
skadelidende. Mange opplever tomme lesesaler med 
alt fra bøker til kaffekokere på pultene. Dette er ikke 
innenfor forutsetningene til Eiendomsavdelingen 
og Internutvalget, og det finnes oppslag i hver 
lesesal hvor reglene står skrevet, sier han.

I eksamensperioden har flere undervisningsrom 
blitt åpnet for bruk av studentene, og Rønning 
henviser til Innsida for en oversikt over alle ledige 
leseplasser på de forskjellige campusene.

 –  Vi erfarer at studenter leser på andre måter 
enn på lesesal og det er mer trykk på grupperom 
enn før. Undervisningsrommene kan fungere 
utmerket til gruppearbeid, sier han.

Han forsikrer også om at det vil komme 

lesesalplasser på U1-arealet i Realfagbygget som 
bygges nå.

– U1 blir et sammensatt areal, med både 
gruppebord og tradisjonelle lesesalplasser. Vi 
ønsker å skape et fullstendig tilbud i nærområdet, 
så du kan velge om du vil sette deg sammen med 
noen eller om du vil sitte for deg selv.

Ikke godt nok tilbud
Stephanie Buadu går fjerdeåret på ingeniørvitenskap 
og sitter i Studentrådet. Hun er enig i at det er for få 
lesesalplasser, og ytrer bekymring for hvordan U1-
arealet i kjelleren på Realfagbygget ser ut foreløpig.

– Det har blitt satt opp sofagrupper som man kan 
sitte rundt, som i en kantine. Det er ikke en lesesal, 
men heller et fellesareal hvor man kan henge og 
snakke, sier hun. UD

– Når studentene ikke respekterer «clean desk»-prinsippet 
mister vi kapasitet, og studentmassen blir skadelidende.

 JAN SVERRE RØNNING
Rådgiver i Studieavdelingen
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Ingredienser
2 fullkornstortilla

1 kyllingbryst
2 ss spisskummen

2 ss valgfri indisk kryddermiks
1 tomat

½ paprika
¼ rødløk

2 ss mangochutney
cashewnøtter (kan sløyfes)

Slik gjør du
1. Sett ovnen på 200 grader.
2. Del kyllingbrystet i to like store deler og legg 
de i en ildfast form. Strø over spisskummen og 
indisk kryddermiks. Stekes i ca. 20 minutter.
3. Del opp kyllingbrystet og la 
det bli kaldt i kjøleskapet.
4. Kutt opp grønnsakene. Fordel 
kylling, grønnsaker, mangochutney og 
cashewnøtter utover på lefsen.  

INDISK LEFSE: Med spennende smaker og teksturer.

Indisk lefse

Ingredienser
2 fullkornstortilla

1 kyllingbryst
1 boks kikerter
1 fedd hvitløk
4 ss olivenolje

2 ss kesam, rømme eller tahini
3 ss sitronsaft

1 ts pepper
1 ts persille (kan sløyfes)

2 ss spisskummen
1 tomat

½ paprika
¼ rødløk

Slik gjør du
1. Sett ovnen på 200 grader.
2. Del kyllingbrystet i to like store deler 
og legg de i en ildfast form. Strø over 
spisskummen. Stekes i ca. 20 minutter.
3. Hell av laken på kikertene. Ha 
kikerter, hvitløksfeddet, olivenolje, 
kesam, sitronsaft, pepper og persille i en 
blender. Kjør til en fin kremet masse.
4. Del opp kyllingbrystet og la 
det bli kaldt i kjøleskapet.
5. Kutt opp grønnsakene. Fordel kylling, 
kikertblandingen (hummus) og ønskede 
grønnsaker utover på lefsen. 

Ingredienser
2 fullkornstortilla
1 stk kyllingbryst

1 stk avokado
¼ rødløk

½ rød paprika
3 ss kesam, hvitløksmajones, 

kremost eller rømme
kvernet pepper

urte- og hvitløkskrydder

Slik gjør du
1. Sett ovnen på 200 grader.
2. Del kyllingbrystet i to like store deler 
og legg de i en ildfast form. Strø over 
pepper. Stekes i ca. 20 minutter.
3. Del opp kyllingbrystet og la 
det bli kaldt i kjøleskapet.
4. Bland sammen urte- og hvitløkskrydder 
med kesam. Her står du fritt til å 
velge krydderkombinasjon.
5. Kutt opp grønnsaker. Fordel kylling, 
grønnsaker og kesam utover på lefsen. 

TEKST OG FOTO: Henriette Sandberg

Sunn, enkel, og stille lesesalmat
Knekkebrød, gulrøtter, og andre knasende ting på lesesalen kan være til stor irritasjon for 

mange. Vær derfor et medmenneske, og ta med «stille mat».

TYRKISK LEFSE: Smakfull og mettende lefse med kylling, hummus 
og grønnsaker.

ca. 25 min

ca. 25 min

GRØNN LEFSE: Avokado, kylling, og krydder er en god kombinasjon.

Sunn, rask, og enkel mat er viktig i eksamenstiden. Hjernen svir av så 
mye som 20 prosent av kroppens totale energiforbruk, og når man sitter 
på lesesal time etter time trenger kroppen påfyll. Disse lefsene kan lages 
dagen før og holder godt i kjøleskapet, litt avhengig av hvilke grønnsaker 
du putter inni. Lefsene kan spises til middag så vel som lunsj.

Tyrkisk lefse

Grønn lefse

Tiden har kommet. Skippertaksstudentene bråvåkner 
av sin dvale og stresshormonene blomstrer hos de 
aller fleste. Hvordan du skal takle denne perioden 
har jeg dessverre ikke en fasit på, men her er noen 
tips som kan hjelpe deg til å ha litt mindre frynsete 
nerver gjennom de ukene vi går i møte.

Lag en leseplan
Eksamensplan, månedsplan, ukesplan, og dagsplan. 
Jeg er ganske glad i planer. «Herregud», tenker 
kanskje du, «man bruker jo masse tid på å lage 
en plan, denne tiden kunne man brukt på å lese 
istedenfor.» Ifølge forskning fra NTNU viser det seg 
at de fleste har nytte av å strukturere planene sine, 
og gode planer gjør at man ikke glemmer noe. Men 
ikke lag dem for uoppnålige, da faller meningen bort. 

Gjør én ting av gangen 
I eksamenstiden skulle man gjerne ønske at man 
kunne klonet seg selv og lest på tre – fire fag samtidig. 
Dette har i hvert fall ikke jeg fått til enda, så man må 
bare konsentrere seg om å gjøre en ting av gangen. 
Her kan en plan igjen hjelpe deg med å holde styr på 
alt du ønsker å få gjort.

Vær en strategisk leser
Har du begynt å lese til eksamen i siste liten skal 
det godt gjøres å rekke gjennom alt pensum. Vær 
derfor en strategisk leser og les gjennom det du mest 
sannsynlig blir testet i på eksamen. Nå oppfordrer jeg 
ikke til latskap og at pensum ikke skal leses, men er 
man først på kjøret så må man vel?

Løs gamle eksamensoppgaver
Å løse gamle eksamensoppgaver er en lur 
måte å øve seg på fram mot eksamen. 
Eksamensoppgavenes ordlyd endres jo, men det 
er som regel samme innhold som skal testes. 
Grav derfor dypt i arkivene og finn fram gamle 
oppgaver. Da kan du ofte få en idé om hvordan 
semesterets eksamen kommer til å foregå. 
Simulering av eksamenssituasjonen er også 
en god pedagogisk metode, slik at du er godt 
forberedt til selve prøven. 

Ta pauser
Hukommelsen består av ulike 
deler, blant annet arbeidsminne. 

Arbeidsminnet holder informasjon i hukommelsen 
en kort stund slik at den kan bli bearbeidet. Det er 
en begrenset mengde informasjon arbeidsminnet 
kan holde på, derfor er det viktig å ta pauser slik 
at minnet rekker å bearbeides. 

Få nok søvn
Søvnproblemer og søvnmangel herjer blant 
studenter. Dette er ingen god kombinasjon med 
eksamenslesing. Når vi lærer noe nytt omformes 
strukturer i hjernen, og når vi sover restituerer 
hjernen seg. Derfor er det viktig med nok og god 
søvn for å kunne ta til seg ny kunnskap.

Vær i aktivitet
Forskning viser at man lærer bedre om man er i 
aktivitet, og man sover bedre også. Fysisk aktivitet 
er i tillegg bra for stress. Om du velger å løpe 
rundt kvartalet et par ganger, ta en hard økt på 
treningssenteret, eller å gå en fin tur sammen med 
noen du er glad i, er dette nok.

Få frisk luft 
Frisk luft gjør at kroppen kvikner til, spesielt nå som 
det er så kaldt. Det er derfor lov, og lurt, å lufte på 
lesesal, til tross for knurring fra jenta i pledd. Om 
du leser et sted uten lufting bør du ta deg en tur ut.

Spis riktig
«Uten mat og drikke duger helten ikke.» Til tross 
for å være et oppbrukt ordtak er det mye sannhet i 
dette. Sunn og riktig mat er viktig året rundt, men 
ved viktige prestasjoner kan det faktisk spille en 
stor forskjell. UD

TEKST: Henriette Sandberg ILLUSTRASJON: Trude Telle

Unngå stress og eksamenshysteri

Husk: Livet er verdt å leve selv om 
eksamensresultatet ikke er som du ønsket.

PÅ EKSAMENSDAGEN

· Pakk sekken dagen før. Penn (blå 
eller svart) blanko, klokke, ID og 
mat og drikke du er glad i.

· Vær uthvilt og stå opp i tide, 
slik at du rekker å spise en god 
frokost som holder lenge. 

· Havregrøt med egg og melk for 
eksempel.Vær komfortabelt kledd. 
Joggebukse er lov! Husk at det 
ofte er kaldt i eksamenslokalet.

· Les oppgaveteksten nøye, lag en 
plan for besvarelsen og disponer 
tiden. Begynn med det letteste 
for å komme i gang, og ta deg 
en luftetur om du står fast.

· Start alltid en ny oppgave eller 
deloppgave på et nytt ark.

Ni knep for å komme deg (helskinnet) gjennom eksamensperioden.

TESTET MOT KNASKING

ca. 35 min
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Operasjonssjef
AQS vokser videre og søker:

For mer informasjon om stillingen: 

www.aqs.no

Søknad med CV sendes jobb@aqs.no

Vi trenger alle en jevnlig oppladning av batteriene 
slik at vi klarer å opprettholde et visst funksjonsnivå 
i hverdagen. Når på døgnet, og i hvor mange timer 
denne søvnen foregår, varierer derimot fra person til 
person. De såkalte B-menneskene foretrekker å sove 
langt utover dagen og være aktive om natten, mens  
A-mennesker står opp tidlig og legger seg tidlig. 

Forskjeller i søvnmønstre
– Forskjellen mellom A- og B-mennesker handler om 
samspillet mellom indre, biologiske predisposisjoner 
og vaner vi har i hverdagen, sier psykolog og 
stipendiat Øystein Vedaa ved Universitetet i Bergen.

Den indre biologiske klokken vår er i 
gjennomsnitt innstilt på litt i overkant av 24 timer, 
og tilbakestilles hver morgen når den får kontakt 
med dagslys via øynene. Hos ekstreme A-mennesker 
kan denne egenperioden være på under 24 timer, 

mens den hos B-mennesker kan være på godt over 
24, til og med opp mot 27 timer. Dette vil gjøre 
B-mennesker sårbare for en forsinket døgnrytme, 
der kroppen skiller ut søvnhormonet melatonin på 
et senere tidspunkt.

Professor Ståle Pallesen ved Institutt for 
samfunns  psykologi ved Universitetet i Bergen mener 
det er mer korrekt å betrakte denne inndelingen 
av A- og B-mennesker som et kontinuum heller 
enn kategorier. Dette vil også bedre forklare at 65 
prosent av befolkningen ikke faller inn under noen 
av de to kategoriene, og at mange kan ha tendenser 
fra begge typene. 

Spesielt viktig for studenter
Nok søvn er viktig for å prestere optimalt på skole 
og jobb, da det styrker ulike funksjoner som for 
eksempel hukommelse, motivasjon, oppmerksomhet, 

reaksjonsevne, konsentrasjon, og motoriske ferdigheter.
– For å overføre minner fra korttidslageret til 

langtidslageret er det veldig viktig å sove om natten, 
siden mye av denne prosessen skjer når vi sover, sier 
Vedaa.

Psykologspesialist og leder for Sits psykososiale 
helsetjeneste Marte Øien kan fortelle at de fleste 
studenter som får hjelp hos dem opplever større 
søvnvansker ved eksamenstid.

– Eksamensperioden er en tid som ofte er preget 
av ekstra press, bekymring og grubling.  Det kan være 
ulike årsaker til at studenter strever med søvn, men 
vi ser at stress og psykiske vansker kan ha negativ 
innvirkning, sier Øien.

Samfunnet best tilpasset A-mennesker
I både arbeidslivet, som student og skoleelev 
forventes det i mange tilfeller at man skal prestere 

TEKST: Danielle Aker-Bjørke                   ARKIVFOTO: Martin Gynther Mørkved

Ta søvnen på alvor
Er du en av de som omtaler deg selv som enten A- eller B-menneske? Amerikansk forskning viser 
at 65 prosent av oss ikke faller inn under én kategori, og egentlig er ganske formbare når det 
gjelder søvn.

godt i tidsrommet åtte til fire. Psykolog Vedaa tror det vil være vanskelig å få til et samfunn 
som legger opp til en annen døgnrytme enn den vi har i dag, men at det kanskje burde 
legges bedre til rette for de med forsinket døgnrytme. Han poengterer at spesielt ungdom i 
pubertetsalder gjennomgår en naturlig forsinkelse samtidig som at skolen starter tidlig om 
morgenen. 

– En studie vi gjorde viste at ungdom som startet én time senere på skolen sov én time 
lengre om natten, og presterte bedre på oppmerksomhetstester når de kom på skolen 
morgenen etter, sier Vedaa.

Også Pallesen mener dette er noe som bør ses nærmere på. 
– Den forsinkede døgnrytmen vi ser hos ungdom er ikke særegent for mennesker. Vi ser 

det samme hos andre dyrearter når dyret blir kjønnsmodent, sier Pallesen.
Professoren mener at samfunnsaktivitetene ofte må være noenlunde koordinert, men at 

dersom det er mulig så burde det i større grad tas hensyn til B-mennesker.

Atferd og vaner påvirker mye
Til tross for at menneskets døgnrytme har en biologisk disposisjon, kan atferd og vaner 
påvirke mye. Ifølge Pallesen vil for eksempel det å rangle om nettene, være svært aktiv om 
kvelden og sove til langt utpå formiddagen hver gang man har mulighet, være atferder som 
forsterker tilbøyeligheten til å bli et B-menneske. Både Pallesen, Vedaa og Øien anbefaler en 
mest mulig stabil døgnrytme der man står opp til samme tid, også i helgene. 

– Det er mye en kan gjøre for å jobbe mer på lag med mekanismene som regulerer 
søvnen og døgnrytmen, sier Vedaa.

Gjennom enkle grep som å avslutte aktiviteter som skolearbeid, sosiale medier, trening 
og lignende i god tid før leggetid, gir en seg god tid til å koble av og forberede kroppen på 
at det snart er tid for å sove. 

– Vi vet ikke helt sikkert hvorfor søvn er såpass viktig som det er, men det er ingen tvil 
om at det påvirker både kognitive, psykiske og fysiske funksjoner, sier Vedaa. 

For å fungere best i hverdagen er det derfor viktig å ta søvnen på alvor slik at kroppen 
kan få gjort sitt helsefremmende arbeid i fred. UD

1) Ha en nedroingsfase de siste 2-3 timene  
før du skal sove. Der skal du skjermes fra 
intellektuelt og emosjonelt krevende  
inntrykk, og heller ikke være for fysisk aktiv.

2) Begrens lyseksponering fra skjermer den  
siste timen før du skal sove.

3) Sengen skal kun brukes til sex og søvn.

4) Begrens inntak av koffein om 
ettermiddag og kveld.

5) Begrens bruken av nikotin om kvelden.

6) Stå opp til et fast tidspunkt hver morgen, 
uansett hvor mye du har sovet (maks 1-2 
timer seinere i helger og fridager).

7) Ikke gå sulten til sengs, spis litt 
1 time før du skal sove.

8) Vær ute i dagslys på formiddagen 
minst 30 minutter hver dag.

Professor Pallesens tips til god søvnhygiene:

8 
T

IP
S:

· Vi bruker i snitt 36 prosent av livet vårt på 
å sove, noe som vil si at i et 90 år langt liv 
vil 32 år ha blitt tilbrakt sovende.

· Søvn restituerer sentralnervesystemet, styrker 
immunsystemet, det kardiovaskulære systemet 
og det metabolske systemet. I våken tilstand 
hoper det seg opp biprodukter av nerveaktiviteten 
i hjernen som renses bort når vi sover.

· Søvn er hovedsakelig inndelt i to type faser: 
NREM, som er den dype søvnen med langsomme 
hjernebølgeaktivitet, og REM, som består av 
raskere hjernebølger og øyebevegelser.

· For en gjennomsnittlig voksen er 7-8 timer med 
søvn per natt ansett for å være mest optimalt.

Kilde: helse-bergen.no

SØVN

VANEDYR: Natterangling og å sove ut i helgene er noe av det som styrker tilbøyeligheten til å bli et B-menneske, ifølge professor Ståle Pallesen.
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Sportsredaksjonen gir rødt kort til...
Barn på pressekonferanse - Vi fortsetter i samme 
(ski)spor. Greit, du er sikkert en bra far. Du har gått 
fort på ski før (med astmamedisiner). Og din ikke 
fullt så gode tone med Thugen er morsomt i TV-
ruta. Men å ta med seg kid på pressekonferanse 
for å slippe ubehagelige spørsmål virker ikke som 
annet enn en desperat hersketeknikk. 

Per-Messias Høgmo - Ryktene skal ha det til at 
mannen som har trukket seg som sjef for Norges 
fotballandslag og får en sluttpakke på cirka 4,2 
millioner skal gjøre opp for seg med vaffelsteking. 
De første estimatene gir 40 000 egg, 10 000 l 
hvetemel, 2000 l sukker, 10 000 l melk, 1000 
kg smør og 20 000 teskjeer bakepulver (takk  
@mads_hansen). Om det stemmer overens med hva 
som faktisk kreves skal evalueres i et prosessutvalg 
satt ned av NFFs etiske komité (som presiserer at 
de ikke har tilknytning til Høgmo).

Vinteren - Ikke nok med den rutinemessige 
depresjonen. Nå kommer snart tiden der vi skal 
vise oss best i verden i verdens minste idrett. 
Thugen, som i sommer og høst har ladet opp 
med Cavasøndag på Barmuda, skal lire av seg 
uvittigheter man ler av fordi man tross alt er litt 
stolt over å være norsk.

Som de fleste andre år startet vi med å gjøre 
rent bord i alt av langrenn. Selvtilliten vår var på 
topp, og det norske fotballåret 2016 kunne angripes 
med god tro på at minneverdige øyeblikk skulle 
skapes. Lykkelig uvitende om at Høgmo og gutta 
ikke hadde planer om å legge fra seg den spanske 
individualfotballen. Dessverre er vi ikke Spania, men 
kalde Norge. 

Da kubjellene stod i som verst fra skiskytter-
VM i Holmenkollen, satte undertegnede seg ned 
på et frossent sete på Sparebanken Sør Arena i 
Kristiansand. Denne tamme stillingskrigen mellom 
Start og Lillestrøm oppsummerer egentlig hvor 
nitrist hele det norske fotballåret har vært. Mislykka 
driblinger, sleivskudd og planlagte løp som ikke blir 
gjennomført som de skal.  

Som trønder heier jeg selvsagt på Rosenborg. 
Til tross for all RBK-suksess sliter jeg likevel 
med å la meg begeistre. Rosenborg vinner 
ikke overlegent i Norge fordi de er så 
ekstremt gode. De vinner fordi resten 
av lagene er så grusomt dårlige. Tenk 
om Nils Arne Eggen i 1995 fikk høre at 
om drøyt tjue år skulle Rosenborg slite 
mot IFK Norrköping i kvalifiseringen til 
europacupen og ikke minst ryke ut mot 
lille Austria Wien. Da er det lett å bli 
nostalgisk.

Mye av det overhengende 
problemet finner vi i det som skal være 
norsk fotballs kjernepunkt, nemlig 
landslaget. Norge ligger per dags dato 
lavere på Fifa-rankinga enn en øygruppe 
vi tidligere var herre over og med omtrent 
likt folketall som Ålesund. Selv om 

Færøyene på papiret er bedre enn oss i fotball, så 
har de i det minste ikke «smoothe» hjemreiser fra 
Aserbajdsjan slik som oss. Når EM-billetten røyk, og 
VM-håpet klamrer seg fast i verdens tynneste tråd, 
kan man jo ikke annet enn å vri seg i smerte over alt 
pratet om de små midtbaneteknikerne, som skal føre 
Norge opp og fram til etterlengtet kirsebærspising 
med de store gutta. 

Nå må NFF slutte med de småkåte Guardiola-
visjonene om at alle spillere skal beherske alle spillets 
faser, og heller fokusere på det som har fungert før. 
RBK under Eggen og Norge under Drillo lyktes med 
spissformulerte roller fordelt mellom posisjonene. 
Hvorfor skulle lille Norge lykkes med overlegent 
ballinnehav, når alle land sør for Skagerak er på 
et individuelt mye høyere nivå enn oss? Gi oss et 

mesterskap nå. Med spisser som scorer og midtstoppere 
som forsvarer oss, ikke små spanjolimitasjoner som 
kommer til kort internasjonalt. Høgmo er borte, 
og nå må vi se framover. Hvordan blir landslaget 
i framtiden? Ødegaard, Samuelsen, Zekhnini og 
Zahid. De kan være så individuelt gode som de bare 
vil, men hva skal vi med så mange tekniske spillere 
på samme lag? Dette spørsmålet kan gjøre de fleste 
idrettsinteresserte gale.

Heldigvis er vinteren i anmarsj. Nå kan vi 
endelig børste støvet av vikinghjelmene og kubjellene 
våre. Ski for alle penga. La oss juble høyt og skamløst 
over seier etter seier. Nå er det vår tur til å skinne. Så 
får det bare være at de andre nasjonene også her ser 
ned på oss, dog av andre grunner. 

Den norske identitetskrisa
Hva er egentlig individuell teknikk i fotball verdt når alle andre nasjoner har bedre teknikere enn oss?

ILLUSTRASJON: Eirin Mari Fossøy

Journalist

AUDUN FEGRAN KOPPERUD

KOMMENTAR

22. til 26. februar arrangeres Studentlekene i 
Trondheim for sjette gang, og 15. november åpnet 
påmeldingen. Denne gangen har de valgt å ha ekstra 
fokus på å inkludere alle. 

– Jeg er veldig spent på hvordan det blir, jeg tror 
det blir utrolig gøy, sier leder Mads Bjørgan for 
Studentlekene 2017.

Trenger mange frivillige
Mads Bjørgan ble tatt opp som leder i oktober 2015 . 
Hun forteller at de er i underkant av hundre personer 
som jobber med arrangementet.

– Alt er på frivillig basis. Vi jobber med å 
koordinere syv undergrupper:  PR, logistikk, sponsor, 
sport, økonomi, arrangement og sikkerhet.

Når et så stort arrangement skal arrangeres trengs 
det mange folk for å få det til å gå rundt.

– Vi trenger i tillegg en god del frivillige under 
lekene, så jeg håper vi blir opp i 300-400 personer, 
forteller han.

Studentlekene 2017 har allerede reservert haller 
rundt omkring i Trondheim. Dette er nødvendig når 
det er så mange som skal delta, da man er avhengig 
av å ha kapasitet til å ta i mot alle. 

– Vi har søkt om å reservere nesten alt som er av 
haller, og har fått det godkjent av kommunen.

«Bli med på leken»
Studentlekene er en av Norges største studentidretts-
festivaler, og trekker folk fra hele landet.

– Det pleier å være rundt 2000 deltakere, og til-
reisende fra Tromsø, Kristiansand, og resten av 
landet, sier Bjørgan.

I januar skal de reise rundt i landet for å stå på 
stand og promotere. Bjørgan sier de har et mål om at 
50 prosent av studentidrettslagene i Norge skal delta.

– Vi har fokus på at det skal være et tilbud til alle, 
og slagordet er «Bli med på leken».

Studentlekene 2017 har for første gang valgt 
å inkludere idretter for funksjons hemmede, og en 
lavterskelidrett som blir inkludert er for eksempel 
goalball.

– I goalball spiller man med lystette briller, og  
man skal kaste en ball med bjelle over til den andre 
siden. Det er er fin idrett for å inkludere også de som 
er funksjonshemmet, sier Bjørgan.

I tillegg til dette arrangeres også tradisjonelle 
idretter som håndball, orientering og innebandy. 

I februar 2017 skal Studentlekene arrangeres igjen i Trondheim, og påmeldingen har nå åpnet. 
Studentlekene for alle
TEKST: Tone Høiland Ween     ARKIVFOTO: Linn Jonsdatter Hammervold

FOR SJETTE GANG: I februar 2017 arrangeres Studentlekene for sjette gang i Trondheim.

Bjørgan forteller at det er håndball som trekker 
desidert flest folk.

– Etter bare én dag var det femten lag påmeldt på 
kvinnesiden, så dette er den største idretten, sier han.

– Blir kun i Trondheim
Studentlekene ble arrangert for første gang i 1999, og 
har siden 2010 blitt arrangert hvert år. Det har i tillegg 
vært forsøk på å arrangere det to ganger i året, men så 
langt har ingen søkt om å holde det høsten 2017. 

– Vi er de eneste som søkte om å holde det i 2017, 
og så langt ser det ut som om det kun blir i Trondheim.

Selv om påmeldingen åpnet i november, forteller 
Bjørgan at det ikke er før de siste ukene man ser hvor 
mange deltakere det potensielt kan bli.

– Fristen for å melde på lag er 29. januar, og 5. 
februar for deltagere. Da det ble arrangert i Bergen 
hadde de 10-15 prosent påmeldt tre uker før fristen, 
mens de resterende 85 prosentene kom i løpet av de 
siste ukene, sier han.

– Det blir veldig gøy å sitte i februar, se hva man 
har fått til og hvor mange som melder seg på. Det er et 
kult konsept og gøy å være med på, avslutter han. UD
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NTNU has become the most important university in 
Norway with the reunification of Trondheim, Gjøvik 
and Ålesund. The university has a strong impact 
on an international level with the arrival of 3000 
international students every semester. This is why we 
have to talk about English bachelor degrees. 

NTNU’s International Action Plan of 2014-2017 is 
coming to an end. To summarize, the plan has three 
important parts: participation in the global knowledge 
society, international mobility, and internationalization 
of programs of study. In this plan there are many 
important measures of internationalization like 
student exchange, internships, strategic partnerships, 
and summer schools. Because of this plan, many 
courses at master’s level have been created in English. 
However, NTNU does not offer any bachelor programs 
in English. This is a severe shortage for our university.  

This year, NTNU did not receive a single student 
from the Students at Risk program. This is a program 
that gives student activists who have been expelled 
from university or in other ways hindered from 
completing their education because of their non-
violent engagement for human rights and democracy, 
an opportunity to fulfill their degree in Norway. 
Gunnar Bovim has stated that Students at Risk should 
be a permanent program in Norway, but how can the 
students come to NTNU without English bachelors? 
We should follow the example of Bergen, which has 
been able to offer choices of English bachelordegrees, 
and received several Students at Risk.

One of the great things about courses taught in 
English, is solidarity to international students, which 
is more important now than ever. This is because 
the Quota Scheme has been shut down. The Quota 
Scheme was a program which main objective was to 
contribute to capacity building through education that 
would benefit the home country of the students when 
they returned. It is replaced by two programs called the 
Panorama Strategy and Norpart. The main difference 
is that these new programs do not have a fixed number 
of scholarships to students from developing countries. 
Now, all international students apply in the same pool, 
which tends to favour the BRICS-countries. With this 

change away from the Quota Scheme the aspect of 
solidarity is lost. This is why we have to make Students 
at Risk work, and this can not be done without English 
bachelors at NTNU. 

The development of English bachelors contributes 
to solidarity with international students, ensuring 
that the university becomes more attractive on an 
international level. This opportunity would also allow 
Norwegian students to be better equipped to work 
abroad after they graduate. There are already several 
courses taught in English at NTNU, which makes the 
creation of full bachelor degrees in English natural. 
Finally, universities need an English bachelor if they 
want to emerge as one of the largest universities in the 
world. 

In conclusion, the lack of English bachelors at NTNU 
is stopping international students from coming to 
Trondheim through the Students at Risk program. It 
is also a shame for such a large university not to offer 
an English bachelor to Norwegian students. NTNU 
has the opportunity to attain two goals at the same 
time. By creating English bachelor programs, NTNU 
can be both solidaric and build the international 
reputation of the university.

Under Dusken tar gjerne imot leserbrev. Lengden på et innlegg begrenses til 3500 tegn inkludert mellomrom. Korte kommentarer og 
replikker begrenses til 1800 tegn. Vi forbeholder oss retten til å redigere og forkorte innlegg. Vi gjør oppmerksom på at innlegg også vil 
være tilgjengelige på dusken.no.

Kontakt debattredaktør Kjell Robin Skyberg Eikrem på debattredaktor@studentmediene.noDEBATT

International student, SAIH Trondheim
MARINE CHAPUT

DEBATT

Internasjonalt ansvarlig i Studenttinget
SONDRE STAI

Politisk nestleder Lotte Holthe Kjesbu i Høyres Studenter etterlyser  
handling i moderpartiets studentpolitikk.

En av fem studenter har barn, og kan oppleve 
at støtteordningene rundt seg ikke er gode nok. 
Å legge til rette for å få barn i studietiden er en god 
løsning både for den enkelte student og samfunnet. 
Høyres Studenter mener at det er mange tiltak som 
kan gjøres for å sikre at studenter som vil få barn el-
ler som allerede har barn, møter gode vilkår som 
gjør det mulig å være student med barn. Det er i dag 
langt mer økonomisk gunstig å få barn mens du er  
arbeidstaker enn om du studerer, og mange uttaler seg 
om at vi ikke bør vente for lenge før vi får barn. Det 
bør da være mulig å være student med barn, både for 
studenten og barnet sin del?

Høyres Studenter ønsker tiltak for å bedre 
vilkårene for studenter med barn, og ønsker å øke 
forsørger stipendet, øke rammen for lånekassens  

lånetid ved fødsel til 10 år, og øke engangsstønaden. 
Samtidig ønsker Høyres Studenter at far skal ha egen  
opp tjeningsrett til foreldrepermisjon og rett til pappa-
perm dersom mor er student. Høyres Studenter mener 
at studenter i fødselspermisjon skal fortsette å ha  
status som student, slik at de får de samme rettigheter til  
studentsamskipnadens velferdsordninger. Det ønskes 
12 måneders studiestøtte til studenter med barn. 

Retten til foreldrepenger opptjenes gjennom å ha 
vært yrkesaktiv. Både mor og far kan opptjene rett 
til foreldrepenger ved å være i arbeid med pensjons-
givende inntekt. Du må ha hatt inntekt minst seks av 
de ti siste månedene før du kan motta foreldrepenger. 
For mødre gjelder dette tre uker før termin. Personer 
som får barn etter endt studium, før de har opp-
arbeidet seg seks måneders opptjening i arbeidslivet, 
faller mellom to stoler. De får ikke støtte fra Lånekassen 
siden de ikke er studenter lenger, og får heller ikke 
foreldrepenger fra NAV fordi de ikke har jobbet 
lenge nok. Mange studenter har startet direkte fra  
videregående uten å ha vært yrkesaktive før, og har ikke 
hatt mulighet til å være yrkesaktive underveis i studiet. 

Det vil for mange studenter være en stor utfordring 
å være arbeidstakere med full opptjening samtidig 
som man studerer. Derfor ønsker Høyres Studenter å 
sikre at personer som får barn i overgangen mellom 
studier og jobb også har rett på foreldrepermisjon, på 
lik linje med arbeidstakere med full opptjening. Barn 
av studentforeldre skal også ha rett på tid sammen 
med foreldrene. Det er vanskeligere for denne 
gruppen å kunne ta deltidsarbeid og sommerjobb 
ved siden av studiene, da barnehager har stengt på 
kvelder, i helger og deler av sommeren.

Å gi bedre vilkår vil være bra samfunnsøkonomisk, 
både for studenten og barnet. Slike tiltak kan føre til at 
dropout-statistikken for studenter går ned, noe som er 
et fokusområde for Høyres Studenter. Det er ønskelig 
at flere studenter fullfører på normert tid, men da 
må det være ordninger som gjør dette mulig også for 
studenter med barn. Å gi bedre vilkår for studenter 
med barn er noe både Høyres Kristin Vinje og Høyres 
likestillingsutvalg har uttalt seg om, og nå ønsker 
Høyres Studenter at det skjer noe med denne saken. 

– Gi studenter med barn bedre vilkår

Politisk nestleder for Høyres Studenter
LOTTE HOLTHE KJESBU

DEBATT

More English at NTNU
NTNU should follow the example of Bergen, which has been able to offer bachelors taught in 
English, writes Marine Chaput and Sondre Stai.

ILLUSTRASJON: Nora Birgitte Johansen ILLUSTRASJON: Christian Høkaas



21SIDESPOR20 DEBATT

Kanskje du brukte for mye tid på å jobbe  
frivillig, og nå har du ørten sider pensum å ta igjen. 
Det kan virke så uoverkommelig at man bare blir  
sittende pal og ikke gjøre noen ting. De aller fleste av 
oss har vært der, og mange blir like overrasket hvert 
år. «Shit, det er bare en uke til første eksamen.» Det 
er nesten som om man glemmer hva man kom til 
Trondheim for: å studere.

Å være engasjert ved siden av studiet er  
viktig. Enten det er i en linjeforening, på Samfun-
det, innen sport eller andre studentorganisasjoner. 
Jeg vil si at det er like viktig, om ikke viktigere, enn 
å bare ha gode karakterer. Ved å ta på seg et verv 
lærer man så utrolig mye om seg selv og andre,  
samtidig som man kan opparbeide seg andre nyttige  
kunnskaper. Som følge av dette er det mange som 
har endret studieretning eller endt opp i en jobb 
hvor utdanningen har lite relevans. 

Ikke glem dette, når du får øye på baksiden 
av medaljen. Verv tar tid, og man kan fort ende opp 
med å nedprioritere studiet. De fleste av oss trenger 
stipendet vårt og må ta studiepoengene våre for å 
kunne holde på med alt det morsomme vi gjør ved 
siden av. Heldigvis kan man være strategisk. Ved å 
ta enklere fag og bruke litt ekstra tid på studiefor-
løpet kan man kombinere studier med spennende,  
frivillige verv. I Norge er vi så priviligerte med vår 
kjære lånekasse, at man ikke trenger å fullføre på 
normert tid. Vi har tid til å engasjere oss, og det opp-
fordrer jeg deg til å gjøre.

Man trenger heller ikke være på Samfundet 
hver dag hele semesteret for å grue seg til eksamen. 
De fleste kjenner på tidsklemma, og sitter dag ut 
og dag inn på en lesesal med dårlig luft, mens man  
desperat prøver å forstå teorier og huske alt pensum. 
«Alle andre» virker å ha mer kontroll enn du, og det 
er bare å forberede seg på å konte i flere fag. Vi som 

har holdt på med dette i et par år, har forhåpentligvis 
senket skuldrene litt og vet at det å gjøre det dårlig 
i et fag ikke er verdens undergang. Det er fort gjort 
å glemme, særlig om man er førsteklassing, at man 
ikke defineres av karakterene sine. Ingen av oss er 
helt sikre på hva vi holder på med, det er bare det at 
noen er flinkere til å skjule det. 

Når du sitter på lesesalen, kan du ikke gjøre 
annet enn ditt beste. Hva som er ditt beste, trenger 
ikke være det samme som for vennen din. Det er 
også viktig å ikke ta helt av, da man må huske på å  
slappe av innimellom. For de fleste er det nok ikke den 
siste timen med lesing sent en fredagskveld som er  
avgjørende. Ta deg fri, det er lov. Husk å gjør  
hyggelige ting: gå på kino, lag middag med venner  
eller gå deg en tur. Jeg sier som en klok kvinne en 
gang sa: «Eksamen blir det uansett. Forberedt eller 
ei». 

ILLUSTRASJON: Margrete Indahl

Du defineres ikke av karakterene dine
Barrikaderer du deg på lesesalen så snart eksamen nærmer seg? Ikke la 
den dårlige samvittigheten ødelegge for eksamensperioden. 

SAMFUNDETLEDER
 Amanda Gangsås Berstad, Styret ved Studentersamfundet i Trondhjem

21SIDESPOR

Du har nettopp  
rukket å pakke ned på-
skekyllingene. Asken 

fra Sankthansbålet ligger 
fortsatt i hagen. Du har så 

vidt rukket å kjøpe pensum-
bøkene (som jo egentlig er en 

desember-ting).

Så skal de jævlene på Bunnpris 
og Rema 1000 slenge pepperkaker og  

marsipangriser i fjesene til stakkars  
dagligvarehandlende kunder. Vi har så 

vidt begynt å kjenne på eksamensstresset, 
så skal vi i tillegg kjenne på angsten om at vi 

må rekke å kjøpe pakker før julaften? Nei, 
det blir for tidlig. 

Det er egentlig veldig  
forståelig hvorfor selvmords-

raten skyter til værs rundt 
julaften. Det er jo så lett å 

se negativt på alt når alle 
rundt deg virker som 

om de fåfengt prøver å 
muntre deg opp med 

lyse farger, blinkende 
lys og plingende  

bjellelyder. Det 
er som å være i 
en begravelse 
og synge One 
Direction-san-
ger. Det kan 
være at det 
er velme-
nende, men 
det føles 

TEKST: Benedikt Javorovic, Henrik Delsbek ILLUSTRASJON: Benjamin Drews

Å nei, nå er 
det jul igjen

Det er faktisk ingenting som er 
verre enn jul i november.

egentlig bare falskt. Dessuten, hvem får ikke 
lyst til å skyte seg selv når de ser en  
flaske julebrus i føkkings november!?

Det verste er avisene. Sider på sider med juleøl- 
tester, pakketips, meningsinnlegg og julejulejul. For 
noe piss. Og nå skal studentavisene henge seg på  
trenden. Med Under Dusken i front skal plutselig 
dumme studenter mene noe om hva som er «god jul». 
I november. Man kommer jo til å glemme det i løpet av 
den tiden det tar nissen å komme seg ned pipa, og da 
står man jo uten en idé om hvordan denne julen skal 
feires. Du skal ikke se bort ifra at det blir fiskeboller 
med karri til julemat i år.

I tillegg er det jo vi som har pusha for dette. Og nå 
hater vi oss selv for det. Så kule er vi.

For vi skriver faktisk bare det her for å kritisere 
oss selv fordi ingen andre gjør det. Vi har et så stort 
eksponeringsbehov at vi må skrive om oss selv. Og 
kritisere oss selv. Noen vil kalle det gråterunking. Vi 
kaller det journalistikk.

Vi har til og med prøvd å gjøre et billig poeng 
om at selvmordsraten går opp i julen. Noe som ikke 
er sant en gang. All forskning tilsier jo at den går opp 
om våren. Men faen, hvem bryr seg om «fakta»? Pluss, 
dette er jo et jævlig lite originalt tema, hvert år påpe-
kes dette i det uendelige av drittsekker som oss verden 
over. Men vi vet at du synes jula kommer for tidlig, 
og vi vil gjerne at du skal lese tingene våre, og 
da er det beste å bare skrive ting du er enig i. 
Det er sånn SoMe funker, lissom.

Jaja, dere får ha julen for dere selv. Så 
kan vi være kontrære og gråte for oss selv 
i et hjørne mens dere andre åpner pakker. 
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Det ble hørt skrik i natten på Møllen-
berg, flere melder om dette. Vi søkte 
i området og fant en ung student som 
satt fast i et gjerde.
@politiOpsSTPD

Unge jenter har blitt skremt etter at 
mann blottet seg fra en bil på Møllen-
bergområdet. Politiet ønsker tips og op-
plysninger i slike saker.
@ politiOpsSTPD

Fest på studenthybel Møllenberg avs-
luttet etter mange klager på støy. Det 
var innleid DJ og lysshow på festen...noe 
i overkant på en hybel??
@ politiOpsSTPD

POLITIKVITTER
Kvittring om Møllenberg

e fleste studenter har et forhold til Møllen-
berg, enten de har bodd eller bor der, vært 

på vors i nærheten, eller bare vandret gjennom by-
delen en sen kveld. Etter å ha pratet med mange om  
Møllenberg, virker det som det eksisterer et slags 
konsensus: bydelen skiller seg ut.

Selv flyttet jeg til Møllenberg for et drøyt år siden. 
De første månedene sov jeg med ørepropper. Man 
må herdes før man kan sove gjennom rosenborg-
sanger og de distinkte primalskrikene kun folk med 
over to i promille kan framstille. Dessuten var jeg på 
konstant utkikk etter en skadet måke jeg var sikker 
på befant seg i nærheten. Det viste seg bare å være 
naboen over gata som hadde fått ny kjæreste.

Så hva er egentlig greia med denne bydelen? Er 
den i det hele tatt så spesiell, eller er det bare en  
illusjon? Jeg tok på meg oppdraget med å komme til 
bunns i mysteriet Møllenberg.

KATT PÅ VILLSPOR. Barnefamilier er kanskje 
ikke det første du forbinder med Møllenberg, men 
det er faktisk ganske mange av dem her, kan Heidi 
Sandnes bekrefte. Sandnesfamilien har bodd på 
Møllenberg i åtte år, og består av Heidi og Joakim, 
og deres to døtre Sofie og Selja på henholdsvis 10 
og 7 år. 

Jeg møter familien på fire i leiligheten deres 
midt i bydelen. Mens jeg reflekterer over at jeg ikke 
ante at det fantes så fine leiligheter på Møllenberg,  

beundrer fotografen familiens arvede røde fløyels-
sofa, før vi begge oppdager matskålen på kjøkken-
gulvet.

– Katten flyttet inn på eget initiativ. Hun var nok 
forlatt av noen i området. En dag smatt hun inn, og 
ville ikke ut igjen, forteller Heidi.

Katten var verken chippet eller etterlyst, og slik 
ble den en del av Sandnesfamilien. 

– Hun er ganske skeptisk til fremmede, så hun 
passer fint som bykatt, konkluderer Joakim. 

Familien trives godt i bydelen, men har likevel 
opplevd enkelte rare episoder. 

– En dag løp det en elg forbi kjøkkenvinduet 
mens jeg satt og drakk kaffe. Jeg rakk ikke å tenke så 
mye mer enn «hmm…», sier Joakim.

Hvor elgen kom fra er usikkert, men den ble  
iallefall skutt nede i gata. Katten passer nok tross alt 
bedre inn i bybildet. 

BYVANTE BARN. Familien trives godt på  
Møllenberg, men de legger merke til studentene, 
spesielt i fadderuka. Her er det flere som kjenner til 
støyproblematikken.

– Det er bråkete, sier 7-årige Selja. 
– Når jeg skal legge meg på våren hører jeg masse 

hyl. Men vi har blitt vant til det, istemmer familiens 
eldste datter, Sofie.

Joakim forteller at familien bodde i sentrum 
før de flyttet hit. Bystøy er ikke noe nytt for barna.  

Foruten en stjålet veske og en litt ubehagelig periode 
med knivstikking i området, har det ikke skjedd 
mye ubehagelig, mener de. Knivstikkingsbanden ble  
forøvrig tatt, legger Joakim til.

– Det er veldig hyggelig å bo her med barn. 
Vi møter ofte andre barnefamilier ute i parken  
nedenfor her. Også er det kort til alt, det er veldig 
praktisk, sier Heidi.

 
FESTLIGE STUDENTER. Politiets twitterkonto 
melder ofte om merkelige møllenberghendelser: 
alt fra studenter som sitter fast i gjerder, til folk 
som har «reddet 12 hoggormer». De må jo ha en  
formening om bydelen. Allerede ved første telefon-
samtale får jeg dårlige nyheter: politiet vil ikke henge 
ut bydeler. Jeg tør ikke å spørre om knivstikkingene  
barnefamilien nevnte – dette virker som en ganske 
streng policy fra deres side. 

Jeg får likevel snakke med seksjonsleder Torkjel 
Rendal ved sentrum politistasjon i Trondheim.

Han bekrefter at politiet ikke legger spesielt  
merke til Møllenberg, og at de ikke har  
områdeansvarlige. Jeg biter nok en gang i meg  
kommentarer om knivstikkingsbanden, og tar  
heller opp noen av politiets twittermeldinger: Kan de  
seriøst mene at det ikke skjer rare ting her? 

– Studenter vil bo sentrumsnært, helst på taket 
av Studentersamfundet. Det skjer jo morsomme 
ting der det er studenter, sier han når jeg nevner  
studenten som satt fast i gjerdet.

Politiet nekter altså for at Møllenberg er spesielt. 

Men de tropper jo tross alt bare opp dersom det skjer 
noe kriminelt, eller når noen melder fra. Eller når 
ingen andre gidder å hjelpe dusten som sitter fast i 
et gjerde.

Jeg trenger åpenbart en ekspertkilde, for spri-
ket mellom det jeg har hørt fra venner, bekjente og  
familien Sandnes og det jeg får fra politiet er for 
stort. Jeg bestemmer meg for å jakte sosiologer. 

SOSIOLOGI OG CHAMPAGNE. Det er rolig 
fredagsstemning på sosiologisk poliklinikk. Sjef og 
sosiologiprofessor Aksel Tjora og en doktorgrads-
student sitter ved en pult under en bokhylle med 
hver sin pc. En masterstudent sitter på et bord midt 
i lokalet, der jeg har slått meg ned. Han lurer på om 
jeg har noen innspill til Fantasy Football-laget hans. 
Jeg beskylder ham for å prokrastinere. Han påpeker 
at det er fredag, på tide å ta helg. Lokalet blir mer og 
mer aktivt, noen virrer rundt og leter etter en annen, 
noen skal ut og handle. Anne Hirrich dukker endelig 
opp og dirigerer meg i retning sofakroken.

– Ja, så det var Møllenberg du ville snakke om, 
sier Anne og drar opp en flaske musserende.

Jeg ser litt spørrende på henne, før jeg får  
forklart at jeg har kommet tidsnok til poliklinikkens  
ukentlige fredagsskål, en slags oppsummering av  
arbeidsuken.

– Hvem vil ha?, roper hun ut i rommet, før 
hun tilbyr meg et glass. Plutselig er vi omringet av  
sosiologer og sosiologistudenter. På sosiologisk  
poliklinikk har de visst en 10 for 1-deal på  

sosiologer. Jeg gir fort opp penn og papir og legger  
lydopptakeren mellom to champagneglass og en skål 
potetgull, før møllenbergdiskusjonen er i full sving.

STUDENTGHETTOEN. Det viser seg at  
flertallet i sofakroken enten har bodd på Møllenberg 
selv, eller bor der nå. Aksel Tjora forteller at han 
bodde på Møllenberg i mange år, helt fram til 2005. 
Han var også redaktør for Møllenbergposten, en  
lokalavis som ble levert til alle beboere gratis.

– Den må ha vært veldig lokal, det er jo et lite 
sted, skyter Anne Hirrich inn.

– Nei, det bor jo flere tusen på Møllenberg. Større 
enn mange norske lokalsamfunn, svarer Tjora.

Flere stemmer i: «Stor bydel».
Tjora forteller at det var mye liv på Møllenberg 

også i Møllenbergpostens tid. Han mener det kan 
skyldes at bydelen er tettbebygd, og at mange ikke 
har egne uteplasser eller terrasser.

– Man kunne dra sofaen ut på gata en fredags-
kveld. Sånne ting finner man nesten ingen andre 
steder. Det er veldig kult. Det er fortsatt mye liv i 
gatene.

De ti sosiologene som har presset seg sammen 
rundt det lille salongbordet er enige: mengden  
studenter har litt å si. Men også hvordan de lever 
er viktig. Flere nevner at små kollektiv og mangel 
på privat uteareal er det som tvinger studentene ut. 
At det blir stille om sommeren er kanskje det største 
beviset på at studentene er en stor kilde til liv, bråk, 
og kanskje til hvorfor det skjer mye rart. ▶

TEKST: Nora Rydne FOTO: Linea Bancel, Amalie Hoff Ludvigsen

Merkelige Møllenberg
Katter, knivstikking, og kaos: Et innblikk i en bydel. 

BYFAMILIE: Familien Sandnes er vant til de noe merkelige hendelsene på Møllenberg, og legger ikke merke til støy lenger.

– Man kan ikke svartmale Møllenberg som hasj-bydel.
AKSEL TJORA 

Sosiologiprofessor

D
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UVENTEDE VINDUSKRYPERE. Sosiologi- 
studentene lager en teori om at  
møllenbergkollektivene er utpreget små, at det er 
derfor det er ekstra mye liv i gatene. Når diskusjonen 
dreier seg inn på om det er mer lettvegg på Møllen-
berg eller ikke, bryter Tjora inn:

– Det handler nok litt om bygningsmassen. Det 
er kort vei fra leilighet til gateplan, det gjør noe med 
bymiljøet og gatemiljøet.

Han påpeker at mange andre bydeler med 
tett studentmasse, som Moholt, har bygget høye  
blokker. Det vil aldri bli noe gatemiljø på Moholt, 
ifølge Tjora.

– Men folk kommer heller ikke til å krype inn  
vinduet ditt, kommer det tørt fra en student og  
tidligere møllenbergbeboer.

– Nei, men det er det som er så fint med  
Møllenberg. Du skal slippe å fryse, du kan krype inn 
et vindu, svarer Tjora.

– Kjempekoselig, istemmer en, før gruppa bryter 
ut i latter. 

Jeg merker at jeg er glad for å bo i 2. etasje. 

MØLLENBERGSTØYET. Vi har etablert at  
studenter og byggemassen kan skape mye liv i  
gatene. Men eksisterer det en spesiell støykultur på 
Møllenberg? 

Tjora mener at samme mekanismer som oppstår 
på fest, kan oppstå i bydeler. 

– Når du skrur opp musikken snakker alle høyere. 
Så skrur du den opp mer og da snakker alle enda 
høyere.

Gruppa ler og nikker gjenkjennende. 
Tjora utdyper: Om et bomiljø er bråkete, vil folk 

tilpasse seg ved å bråke mer. Det blir legitimt å bråke 
til alle døgnets tider hvis flere andre gjør det.

Jeg kjøper denne forklaringen. Jeg føler iallefall 
at gruppene som raver forbi vinduet mitt mens de 
skriker og synger for full hals klokka 02.30 på en  
tirsdag ikke mener de gjør noe galt. Jeg bidrar vel 
heller ikke stort til nattefreden selv, når jeg skriker at 
de skal holde kjeft fra soveromsvinduet. Jepp, jeg er 
den personen.

PISTOLDESPERADO OG BITTELITT 
KNIVSTIKKING. Hva med kriminalitet, er det 
mer av det i denne bydelen? Jeg mener å ha lest  
oppsiktsvekkende mye om Møllenberg i avisene. Her 
er sosiologene voldsomt uenige.

Flere mener det kan være noe i det. Tjora  
påpeker at åpne bakgårder kan være et fint sted for 
folk å «henge». Det er ikke like enkelt i strøk med 
gjerder og tujahekker. Etter mye spekulasjon ser en 
sosiologistudent og eks-møllenbergbeboer seg lei av 
svartmaling av bydelen, og starter en appell.

– Jeg synes ikke det er kjempemye kriminalitet. 
Det er klart, da jeg bodde på Nedre Singsaker var det 
litt mindre sirener og litt mindre… ting som skjedde. 
Klart, det var en gal pistolmann på Lademoen, og 
ja, det har vært litt knivstikking og sånn, men ikke 
spesie... 

Lenger kommer hun ikke før hun blir overdøvet 
av latter. 

Hun må le litt selv også, før hun får understreket 
at det hun mener er at hun aldri har følt seg utrygg 
på Møllenberg, og at kriminalitet ikke er noe man 
legger merke til med mindre man leser avisa, eller 
sitter og følger med på legevakta på St. Olavs. 

Hun har et poeng. Selv har jeg egentlig bare vært 
nervøs når naboen i underetasjen prøver å treffe de 
høye tonene i Adele-sanger mens hun dusjer. 

– ER DET NOE KNARK HER? Samtalen spo-
rer av i diskusjon rundt knivstikkegjenger. Én påpe-
ker at kompisen hans ble knivstukket uprovosert på  
Møllenberg. Heldigvis kunne han kampsport. En 
annen har en mindre spektakulær historie om  
oppskårede dekk. Hirrich forteller en henrivende  
historie om den gangen juletreet hennes, med  
lyslenke og det hele, ble stjålet. 

Det blir aldri helt enighet i om knivstikking 
og juletretyveri er unikt for Møllenberg, før noen  
bringer narkotika på banen.

– Folk har nok et bilde av at hvis man skal ha tak 
i, ja, si hasj. Da kan man ta seg en tur på Møllenberg. 
Det ses på som et av de stedene man lett kan få tak i 
narkotika, sier en av masterstudentene. 

Mange er uenige, og det bryter ut litt separate  
diskusjoner her og der. 

Jeg lurer på hvordan man går fram. Er det bare å 
rope etter hasj i gatene?

– Er det noe knark her, roper Tjora illustrerende, 
før gruppa bryter ut i latter mens flere roper ut sitt 
go-to langerkall. 

– Men ærlig talt, man kan ikke svartmale  
Møllenberg som hasj-bydel, sier én.

– Enig, det er en stor bydel, man vil alltid finne 
hasj i store bydeler, bekrefter en annen. 

Sosiologene nikker i enighet, og Tjora foreslår 
at de skal legge møllenbergdiskusjonen død og gå 
videre på fredagens agenda. En av studentene har 
likevel en siste ting å legge til.

– Kattene! Det er veldig mange katter på  
Møllenberg!

MYSTERIET LØST? Først og fremst ser det ut til 
at de fleste er ganske glade i Møllenberg, til tross for 
litt knivstikking og desperadovirksomhet. Det må man 
bare regne med når man bor i sentrumsnære bydeler. 

Det samme gjelder kanskje høyt støynivå, men 
jeg står fast ved at det ikke er mulig å finne høy-
ere frekvens av RBK-sanger noe annet sted i byen.  
Muligens finner man heller ikke høyere tetthet av 
bykatter noe annet sted. Det er et pluss. 

Jeg driter i politiet, og stoler på magefølelse og 
samtaler med andre møllenborgere: Møllenberg er 
spesielt hyggelig. UD

BOBLER OG SOSIOLOGI: De fleste sosiologene har bodd på Møllenberg selv.

· Bydel i østbyen i Trondheim.

· Bydelen er oppkalt etter en mølle som
  stod på en bergknaus i området. 

· Avgrenset av Bakklandet i sør, Innherreds-
  veien i vest og nord og Nidelva i øst.

· Gammelt arbeiderstrøk med mange 
  toetasjers trebyggninger fra 1880 
  og 1890.

· Mange av disse er ombygget til student-
  hybler.

MØLLENBERG
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TEKST: Hedda Rysstad, Svein Amund Åstebøl Hansen  FOTOCOLLAGE: Nancy Borowick  FOTO: Hedda Rysstad

Føniksfotografen
Fotograf Nancy Borowick mistet foreldrene til kreften, men reiste seg og så 

livet i et nytt perspektiv. 
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NANCY BOROWICK

Født: 
1985, New York. 

Aktuell med: 
Fast bidragsyter til blant annet The New 

York Times.

Vinner av World Press Photo i 2016.

Mest kjent for langtidsprosjektet «Cancer 
Family, Ongoing».

eg så ofte opp mot himmelen og spurte univer-
set når vi skulle få en pause. 

Den pausen fikk den anerkjente fotografen Nancy 
Borowick ved å gjøre det hun kan best. Med kame-
raet dokumenterte og fanget hun humoren, lyset og 
kjærligheten idet livet svant for foreldrene.        

UNG, MEN KLOK. Det er en regntung tirsdag 
på Norsk Fotofagskole. Nancy har akkurat flydd inn 
fra Guam, en liten øy i Stillehavet som også har blitt 
hennes nye hjem. Hun har kommet til byen for å hol-
de foredrag under Trondheim Dokumentarfestival.

Latteren og den høye amerikanske aksenten hø-
res gjennom gangene fra forelesningssalen. 

Hun framstår umiddelbart som en selvsikker, 
uredd, og varm kvinne der hun står klar til å ha et 
foredrag for nærmere 100 fotostudenter. Til tross for 
at hun er veldig frampå, pratsom, og høylytt, opple-
ves hun som ærlig, morsom, og sjarmerende. Det tar 

ikke mange minuttene før hun får hele salen til å le. 
Flere av studentene virker overrasket over å oppleve 
så mye energi og positivitet på en grå og trist morgen. 

Minutter ut i foredraget har Nancy allerede fan-
get publikum. «Jeg digger den dama der», høres det 
fra radene bakerst i rommet. Lyset fra projektoren 
treffer et ungt, men erfarent sinn.

– Oh, jeg er i spotlyset. Vil dere jeg skal danse 
for dere? 

Hun gjør en piruett og ler. 

«TATTLETALE». Nancy er født og oppvokst i 
staten New York. Som barn var hun alltid opptatt 
av å fortelle sannheten og ble av lærerne omtalt som 
en «tattletale». Senere kom denne egenskapen til sin 
rett, og hun kunne gjøre en karriere av behovet for å 
vise virkeligheten slik den er.

– Jeg var den som alltid snakket med fremmede, 
som ville høre deres historier, og fortelle dem mine.

Da både moren og faren hennes ble diagnostisert 
med kreft valgte familien lykken framfor å drukne i 
egen sorg. 

– Familie har alltid vært veldig viktig for meg, 
og jeg har følt meg heldig for det nære forholdet vi 
hadde. Da moren min fikk brystkreft var jeg tolv. På 
den tiden forstod jeg ikke helt hva det innebar. Hun 
oppførte seg ikke som en som var syk, så allerede da 
var hun sterk.

Livet gikk videre og omtrent 17 år senere var det 
et sjokk for familien å finne ut at også faren fikk på-
vist kreft. Både moren Laurel og faren Howie hadde 
nå nådd stadium fire av kreftforløpet. Kreften hadde 
dermed spredd seg til andre organer, og det så dys-
tert ut.

Nancy bestemte seg for at hun ville tilbringe mer 
tid sammen med foreldrene. Det som føltes som 
eneste utvei for å overleve havet av følelser hun satt 
med, var å dokumentere foreldrenes siste kapittel. 

Hun ønsket å fange styrken foreldrene viste i denne 
utfordrende tiden. 

– Uten kameraet aner jeg ikke hvordan jeg hadde 
overlevd. Å se verden gjennom linsen distanserte 
meg litt fra det hele.

KAMERAET SOM TERAPI. – Det var en gang 
jeg var på sykehuset med faren min. Han skulle få 
intravenøs i armen. Jeg innså at jeg hadde tatt så 
mange bilder av dette at jeg ikke trengte flere, så jeg 
la ned kameraet for å være der for han. Før jeg visste 
ordet av det våknet jeg i en sykehusseng. Hadde jeg 
akkurat besvimt?

Nancy lå i sykehussengen og prøvde å finne ut 
hva som hadde skjedd. Nancy hadde sett sin syke far 
med det blotte øyet, og ikke gjennom kameralinsen. 
Kroppen reagerte på scenene som utspilte seg.

– Jeg hadde ikke det stykket med glass, metall, og 
plastikk foran meg som beskyttet meg. Det var da jeg 

innså hvilken rolle kameraet spilte.
Flyktet du noen gang fra følelsene?
Spørsmålet kommer brått, men Nancy er ikke 

redd for å svare.
– Definitivt. Kreft forstår jeg ikke. Foto forstår jeg.
Nancys mørkebrune øyne lyser opp.
Noen ganger glemte Nancy at det var foreldrene 

hun tok bilder av, og fokuset ble derfor på selve opp-
draget. Kameraet ble Nancys måte å distansere seg 
fra den vanskelig virkeligheten på.

– Alle opplevelser gir nye perspektiv, forteller 
Nancy.

Samtidig har hun alltid vært interessert i at folk 
skal bli behandlet rettferdig, og mener det kommer 
av at foreldrene var advokater. Dette har igjen bi-
dratt til at hun tidlig ble interessert i meningsfulle 
saker og spennende mennesker.

– Jeg har ikke lenger tålmodighet til folk som ikke 
er ærlige eller genuine. Ofte hopper jeg veldig fort ▶ 

– Kreft forstår jeg ikke. Foto forstår jeg.

–J

SOLSKINN: Nancy har opplevd mye smerte, men velger heller å tenkte på de vakre tingene som har skjedd i livet hennes.
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Diskusjonen  om hvorvidt rap burde anses 
som et poetisk uttrykk er stadig oppe i den dannede 
samtale, nå sist på Chateau Neuf i starten av  
november. Som regel stilles spørsmålet av  
velmenende liberalere som vil bevise verdien i en 
lavkulturell og ofte utskjelt sjanger ved å lese Tupac 
i lys av Barthes og Bakhtin. Forsøkene på å intellekt-
ualisere rap har alltid noe litt flaut over seg, som 
da læreren på ungdomsskolen snudde capsen bak 
fram og rappet om Undset. Men foruten å føre til en 
del flaue opplevelser, røper spørsmålet også en del 
ubehagelige sannheter om smak og kultur i dagens 
samfunn.

I 1978 ga sosiolog Pierre Bourdieu ut  
Distinksjonen, en statistisk analyse av kulturelle 
smaksmønstre i datidens Frankrike. Han viste at  
kulturen man foretrekker ikke er tilfeldig, men  

systematisk sammenkoblet med sosial bakgrunn og 
klasse. Hva du liker er dermed ikke bare et resultat 
av dine egne vurderinger, men også av dine foreldres 
posisjon i det sosiale hierarkiet. Jo høyere denne er, 
jo større sannsynlighet er det for at du liker høy- 
kultur som skjønnlitteratur og samtidskunst.  
Dermed beviste Bourdieu det som for de fleste  
virker som en intuitiv sannhet: Lastebilsjåføren  
liker Ole Ivars, legen liker opera, og sistnevntes smak  
anerkjennes langt mer enn den første. 

Skillet mellom høy- og lavkultur handler 
dermed ikke bare om kvalitet, men om et kulturelt 
hierarki hvor samfunnets elite har makten til å  
definere sin egen smak som riktig og høyverdig.  
Konsekvensene av dette hierarkiet ser man blant  
annet i skoleverket: Når elevene i tiende klasse  
møter opp på eksamen er det høykulturelle uttrykk 
som Ibsen og diktanalyse de blir testet i, noe som 
priviligerer dem som kommer fra hjem hvor denne 
kulturen konsumeres. På denne måten reproduseres 
klasseforskjellene i samfunnet, og kulturell smak blir 
en viktig ressurs for de som behersker kodene.

I utgangspunktet kunne ideen om rap som  
poesi bidra til å bygge ned skillet mellom høyt og lavt. 

Implisitt i påstanden ligger imidlertid en idé om at 
lavkultur skal vurderes ut fra høykulturens kvalitets- 
kriterier. Tanken om at verdens mest populære og 
innflytelsesrike musikksjanger må forsvares ved at 
noe av det kunne blitt trykket i en diktsamling, kan 
vanskelig begrunnes ut fra annet enn holdningen om 
at noen kulturelle uttrykk er grunnleggende bedre 
enn andre. 

For å si det i klartekst: Rap har ikke verdi fordi 
det er poesi, men fordi det er rap. At sjangeren ennå 
er motkultur er en styrke, ikke en svakhet, og ønsket 
om å finne tradisjonell litterær verdi i raptekster  
fører ofte til lovprisning av kjedelige og politisk  
korrekte artister på bekostning av de mer originale 
og interessante stemmene. Gucci Manes savantaktige 
ignoranse og Pimp Cs oder til «harry assholes» ligger 
nok nærmere sjangerens essens enn MF Dooms 
ordkløveri og konseptalbumene til Kendrick Lamar. 
Selv om det er plass til begge deler, risikerer forsøk-
ene på å hylle rappen på høykulturens premisser å 
undergrave alt det som gjør sjangeren annerledes 
og interessant. Slik ender diskusjonen om rap som  
poesi opp med å bekrefte det kulturelle hierarkiet 
man ønsker å bygge ned.

ILLUSTRASJON: Nora Birgitte Johansen

Kulturell ekspropriasjon
Spørsmålet om hvorvidt rap er poesi er fullstendig uinteressant.

Journalist
EMIL ØVERSVEEN

KOMMENTAR

til «hvordan kan jeg bli bedre kjent med deg for å ta 
et bedre bilde»? 

Hun smiler lurt, og folder hendene. Tenkende. 
Nancy utstråler en unik energi der hun sitter.

TILTRO TIL UNIVERSET. Nancy lyttet til 
magefølelsen og giftet seg med begge foreldrene 
til stede. En måned etter bryllupet var faren død. 
Dette var nøyaktig 40 år etter Nancys farmor døde 
av brystkreft. Året etter, 6. desember 2014, dør også 
moren. 

– Etter dette begynte jeg å tro at alt skjer av en 
grunn. 

Det regner ikke lenger utenfor. Solen slipper så 
vidt igjennom det lette skylaget.

Nancys far fortalte at han trodde han ville dø 
ung. Han viste stor takknemlighet for hver dag han 

fikk. I likhet med Nancy mistet også han foreldrene 
i ung alder. 

– For å vise sin takknemlighet overfor livet holdt 
pappa svære fester da han rundet 30, 40 og 50 år.

Av en venn som også hadde mistet moren fikk 
Nancy høre en merkelig historie. Venninnen begyn-
te å finne dimes på bakken hver gang hun tenkte på 
moren. En dime er en nokså sjelden mynt å finne, i 
og med at den er verdt såpass mye i Amerika. Hun 
bestemte seg for at dette var moren sin måte å kom-
munisere på.

– Plutselig begynte jeg også å finne disse overalt. 
Hver gang jeg tenkte på foreldrene mine dukket de 
opp. I kamerabagen, på bakken, i vesken, overalt.

For Nancy skjer alt av en grunn, så derfor var 
dette svært betydningsfullt. Alt som skal skje, skjer 
jo, forteller hun.

SOLNEDGANG. – Det er deilig å se på den nyde-
lige solnedgangen her i Trondheim. Pappa sa at jeg 
måtte se etter han i den.

Nancy ser ut i luften, men fester blikket igjen.
Foreldrene visste at de skulle dø, men de be-

stemte seg for å leve. Det krever mye styrke, mot og 
forståelse for å klare det, forteller Nancy. Samtidig 
blir hun svært inspirert av andre med vanskelige og 
sterke historier å fortelle. Det setter hennes egne er-
faringer i perspektiv.

– Ja, jeg mistet begge mine foreldre før jeg var 30, 
men jeg vant i lotto.

Nancy forteller hvor lykkelig de nær tretti årene 
med moren og faren var, og påpeker at flere faktisk 
ikke får oppleve et eneste godt år med sine nærmeste.

– Så, jeg vant. Perspektiv. 
Nancy smiler, igjen. Hjertelig og ekte. UD

– Å se verden gjennom linsen distanserer deg.

LIVSNYTER: Faren til Nancy mistet også sine foreldre i ung alder. Dette gjorde at han feiret livet så ofte han kunne, noe Nancy selv har blitt inspirert av.
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Jeg er ikke sikker på hva det er, men det er noe ved 
Kaja Gunnufsen. Noe som fenger, noe jeg ikke klarer 
å sette fingeren på. Er det den banale ironien eller 
den særegne vokalen? Kanskje at hun nekter å følge 
i Delillos-tradisjonen med skarpsindige Oslo-elegier? 
Eller bare den totale mangelen på selvhøytidelighet?

I 2014 kom Faen Kaja og avbildet tilværelsen som 
singel og desp tjueåring i hovedstaden. I oktober 
kom oppfølgeren Ikke tenk på det som har høstet gode 
kritikker, men til forskjell fra debuten er hun nå for-
lovet og har barn. Hva skjedde, Kaja?

– Nei, jeg vet ikke, jeg. Jeg fikk kjæreste og da 
kan man jo bli gravid. Det er sånt som skjer. Alt 
gikk veldig fort. Det var egentlig bare det. Det var 
jo ikke akkurat planlagt. Egentlig var det stort nok 
å få kjæreste.

Ble det lettere å sjekke opp på byen etter Faen Kaja?
– Hehe, nei - det var ikke noe sjekkereplikk å gi 

ut plate. Eller, før jeg ga ut album jobbet jeg bare i 
en bar og hadde ikke noen plan med noe. At jeg ga 
ut en plate gjorde at jeg fikk en bit på plass. Jeg fikk 
kanskje litt bedre selvfølelse, og i ånden av det var det 
kanskje litt lettere å få kjæreste. Før det så loket jeg 
veldig mye. Alt var bare tull.

Hvordan endret hverdagen seg etter at du ga ut den første 
plata?

– Det var ikke noen dramatiske endringer, men 
det gikk fra å være veldig destruktivt til at man kunne 
være destruktiv og det paid off. Jeg tok destruktiviteten 
og gjorde noe konkret ut av den - lagde låter - og da 
ble jeg mye mer tilfreds, jeg kunne omfavne at jeg var 
litt melankolsk og litt depressiv.

For alle tekstene dine er jo nokså selvdestruktive?
– De er til en viss grad det. Det nye albumet er litt 

mindre selvkritisk. På den første plata var jeg veldig 
hard mot meg selv, da var liksom alt dritt og jeg var 
problemet. Denne gangen synes jeg kanskje at jeg 
skylder litt mer på andre ting, nå er det ikke bare jeg 
som er problemet – det er alt.

Som i «Brillefint», hvor du har fått med både flyktnings-
krise og kommentarfelt.

– Ja, for eksempel. Jeg prøver å vende blikket litt 
opp. Ikke bare tenke på meg selv.

Altså ikke mer singel-jente-i-tjueårene-blues. 
Jeg husker første gang jeg hørte Kaja Gunnufsen, 
den gleden jeg hadde ved å ha oppdaget musikken 
hennes. For min del var det ikke at jeg kjente meg 
igjen i hverdagen som ble framstilt. Heller var det 
de banale tekstene, melankolien som aldri gikk over 

Ironi og melankoli
Kaja Gunnufsen om å lage barn, salater, og musikk.

i selvmedlidenhet. «I mars satt vi på St. Halvards 
plass/vi så på livet vårt gå i dass.» Hva ønsker hun 
å oppnå med tekstene - om noe? En kommentar til 
samtiden, en avbildning av hennes hverdag? Eller..?

– Det er nok mest det siste. Det var i hvert fall slik 
det begynte, uten noen baktanker. Men med en gang 
du får tilbakemeldinger, så blir du mer bevisst. Målet 
mitt da jeg lagde en ny plate var at jeg skulle holde på 
den samme mentaliteten som jeg hadde første gang, 
og det var egentlig bare å gi faen. Ikke tenke på «å, 
hvis jeg synger det, så synes kanskje folk det og det». 
For da mister du hele segmentet ditt.

Du har blitt kalt «brutalt ærlig» og synger om deg selv og 
dine nære. Fått noen reaksjoner?

– Ikke sånn direkte, men det er fordi jeg har 
vært bevisst på å unngå en slik Knausgård-situasjon. 
Jeg henger ut meg selv, og ikke kjæresten min eller 
vennene mine. Jeg er jo mest «brutalt ærlig» på egne 
vegne og det er det mange som synes er kleint eller 
dårlig, men det er ikke noen som har blitt fornærma.

På «Årets beste fest» synger du om Natt og Dag-
fester, hvor alle venter på at noe skal skje og all den ironiske 
distansen. Er ironisk distanse noe du irriterer deg over 
generelt?

– Ja, samtidig er jo jeg også ironisk. Jeg er ironisk 
på en ganske enkel måte, men Natt og Dag-stempelet 
er jo så ironisk at det blir ironi opp i mente. Du faller 
helt av, det er ingen som vet hvordan man skal opp-
føre seg til slutt. Om du er på Natt og Dag-fest er det 
ingen reaksjoner, alle bare står og avventer – klapper 
vi ironisk nå eller klapper vi på ekte? Alt er bare så 
usikkert, et utrolig stressende opplegg.

Hva går hverdagen i?
– Akkurat nå jobber jeg med å lage salater og 

musikk. Jeg levde av musikken en liten periode, men 
etter å ha gitt ut plata mi på eget plateselskap er jeg 
helt blakk.

Og hva nå, Kaja?
– Aner ikke. Jeg ser på det å skrive sanger som 

å skrive skoleoppgaver, - ah, nå er jeg ferdig med  
sangene og har spilt de inn, nå kan jeg slappe av. Jeg 
har ikke tenkt lenger enn at vi spiller konserter nå, og 
så håper jeg egentlig at folk hører nok på plata til at 
vi kan fortsette å spille. 

Neste gang jeg ser Kaja Gunnufsen er senere  
samme kveld, hun står på scenen og Klubben er  
utsolgt. Idet hun og publikum begynner på siste sang, 
vet jeg fortsatt ikke hva det er, men faen ta, Kaja, du 
gjør det igjen. UD

Hvem?
Kaja Gunnufsen.

Aktuell med:
Slapp sitt nyeste album Ikke tenk på det 

i oktober til gode kritikker.

Beste kulturopplevelse:
Noensinne? Hmm, jeg ble jo fridd til 
under Father John Misty-konsert på 

Øya i fjor. Det var ganske stort.

Største guilty pleasure?
Jeg er ikke flau over så mye. Men det 
er en kristen sangerinne som heter 
Kine og hun har noen fine sanger. 

Det er ganske guilty når jeg verken er 
religiøs eller liker barnesanger.

Hva er din kamp?
Jeg har ikke en kampsak, men jeg for-
søker å etterlate færrest mulig fotspor 
i form av forurensing. Jeg er ganske 
bevisst på å være miljøvennlig. Men 

jeg er ikke organisert.

Tips til trondheimsstudenten.
Gi mer faen.

KAJA GUNNUFSEN

TEKST: Øyvind Johannes Hamre        FOTO: Lasse Georg Tønnessen
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Boksjuleølet til Dahls er  klart, med en fin rødbrun farge. Aromaen dufter av 
sødmen fra maltet, men er også litt metallisk. Smaken har hint av brent sukker 
og krydder. Kroppen er tynn, med en nokså tam munnfølelse. Finishen er kort 
og besk.  

Dette er vel å strekke definisjonen av et Trondheims-øl, siden Dahls på boks er 
brygget i Oslo. Men det er vel liten tvil om at mang en trønder likevel kommer  
til å meske seg på denne emigranten. Uansett finnes det definitivt bedre  
alternativer, Dahls Julebrygg er verken spesielt godt eller billig.

TEKST: Svein Amund Åstebøl Hansen, Benedikt Javorovic FOTO: Lasse Georg Tønnessen

Drikk jula inn
Vi har testet juleølet fra tre veletablerte trondheimsbryggeri,

og gir deg svaret - butikkøl eller poløl?

Austmanns butikkstolthet er kobberbrunt, med et beige skumlag. Det dufter 
av maltsødme og krydder. Smaken gir noter av tørket frukt, nøtter og fenikkel. 
Kroppen er overraskende tynn, med en tørr og kort finish. 

Dette er en veldig god butikkøl. Selv om prislappen er litt høyere enn andre, 
er det ikke mer enn man vanligvis vil betale for en bedre butikkøl. Du kan nok 
finne bedre øl på polet, men hvis du ønsker en lett tilgjengelig og god øl er dette 
et veldig fint alternativ.

Ølet er rustrødt og klart, med en rosa skumtopp som forsvinner før man rekker å 
blunke. Aromaen dufter av strå og såpe, mens smaken er besk med enkelte noter av 
lyst brød og smør. Dette kan komme av en litt for brå stopp på gjæringsprosessen.   
Kroppen er medium, med en nokså tam munnfølelse. 

Denne må kunne beskrives som en julebord-øl. En øl for deg som vil ha noe som 
ser julete ut, men ikke er spesielt dyrt eller interessant. Smaken er ikke ulik en 
vanlig Dahls-øl, med en mer utpreget bitterhet enn Julebrygget. Den føles som en  
venstrearmsrunk. Kjent, men ukjent. Presentasjon til tross er den kanskje vanskelig 
å anbefale til den som er ute etter noe mer enn en rød pilsner. 

Butikkversjonen til TMB`s Juleøl er rødbrunt, med 
et lysebrunt skumlag. Det dufter av appelsinskall, 
humle og karamell. Smaken preges av en mild malt-
sødme og bitterheten fra humlen. Noter av tørket 
frukt og krydder kjennes også.  Kroppen er medium, 
med en kort, søtlig og bitter finish.

Det er kanskje ikke den ølen som gir deg den mest 
«julete» følelsen. Likevel er denne friskere ølen et 
godt avbrekk fra de mer typiske mørke, krydrete 
juleølene. Dette er en øl som passer godt til de fleste 
anledninger og kan gjerne drikkes i større kvanta.

Så var vi kommet til Dahls´ klassiker. Ølet er mørkebrunt, med et nydelig off-
white skumlag. Aromaen dufter av røstet malt og candiss. Smaken er rund, men 
litt bitter. Noter av røstet malt, kaffe og vanilje preger ølet, samt noe krydder. 
Finishen er kort og overraskende besk. Denne kunne kanskje trengt et år til.

Hvis du regner inn prisen, og hva du får for den, er dette uten tvil et godt 
valg. Leter du etter en god og rund øl til en rimelig penge, er denne en perfekt  
kandidat for julebordet.

Polversjonen av juleølet til TMD er kobberbrunt, 
og har et tynt, eggehvitt skumlag. Det dufter frisk 
humle og sydhavsfrukt. Smaken er bitter, med en god 
del restsødme. Den preges også av noter av dadler,  
candiss, og krydder (anis). Kroppen er medium, med 
en rund og fin munnfølelse. Denne juleølen passer 
godt til fet julemat.

Den har noen av de samme notene som butikk- 
versjonen, men polølet har mye sterkere smaker. 
Mange vil kanskje kunne si seg fornøyd med den fra 
butikken, men vi vil anbefale å prøve denne til tross 
for den litt skumle prislappen. 

Det nye juleflaggskipet til Dahls er lagret på tønner 
tidligere brukt til linjeakevitt, eid av Lysholmer-
familien. Store Bjørn er ravfarget, med et tynt, 
hvitt skumlag som faller fort. Det dufter av karve,  
karamell og mørkt brød. Smaken er ikke markant 
preget av akevittfatene. Det er julekrydderet som  
spiller hovedrollen. Anis, fenikkel og nellik gir, 
sammen med karven, ølen en kompleks vri. Alkoholen  
kjennes tydelig i trippelen. Den gir en fin restsødme 
og varme, spesielt i finishen, som er lang og fyldig. 

Krydderet treffer som en murvegg, og den er nok litt 
for spesielt interesserte. Spørsmålet jeg stiller meg er: 
Trenger vi mer karve i jula? Hvis du føler at du ikke 
får nok fra akevitten din, så kjør på.

Butikkversjonen og lillebroren til Store Bjørn er  
kobberbrunt, med et tynt off-white skumlag som  
forsvinner fort.  Det dufter av koriander, julekrydder 
(anis, fenikkel) og sitrus. Smaken er tydelig bitter,  
som til en viss grad balanseres av maltsødmen.  
Noter av lyst brød, sitrusskall, og candiss kjennes 
også. Kroppen er dessverre litt for tynn, og munn-
følelsen deretter.

Denne er ikke fullt så krydrete som storebroren, så 
den funker perfekt for de som har lyst på noe mildere.  
Det er nok også en av de mest «spennende» ølene du 
får kjøpt på butikken.

Austmanns Stille Natt er tilbake i 2016 også — og 
takk for det. Ølet er mørkebrunt,  og har et flott 
beige skumlag. Det dufter herlig av røstet malt, men 
også av fenikkel og mørkt brød. Smaken har noter 
av brent sukker, kakaopulver, anis og appelsinskall. 
Kroppen er medium mot fyldig, mens finishen er 
lang og varm.

Denne kunne like gjerne båret navnet After Eight. 
For det er det den både smaker og lukter. Hvis du 
er av typen som nyter en mintsjokolade til kaffen på 
julekvelden, er dette perfekt, du kan bare nyte en god 
øl i stedet. Passer perfekt til desserter, eller som en 
dessert i seg selv.  Til salt mat passer den nok ikke.

Denne juleølen er klar, mørkebrun med fingertykt 
beige skumlag. Det dufter av nøtter, portvin og 
tørket frukt. Smaken har fin maltet ryggrad, med 
preg av vanilje, kardemomme, røde bær, og nøtter.  
Munnfølelsen er litt kremete, med en fyldig kropp.  
Finishen er varm og vinøs.

Vår favoritt, men det er den ikke nødvendigvis for 
alle. Den søte smaken av portvin skremmer nok bort 
noen. Hvis du har lyst til å prøve noe litt spennende, 
som bare skriker jul, så kjør på med denne.

Dahls Julebrygg | 0,5 | 34,- | 4,6%

Austmann Juleøl | 0,33 | 45,- | 4,6%

Dahls Juleøl | 0,33 | 25,- | 4,5%

Trondheim Mikrobryggeri Juleøl | 0,5 | 50,- | 4,7%

Austmann Quinta do Nöel | 0,33 | 50,- | 6,4%

Trondheim Mikrobryggeri Juleøl | 0,5 | 89,- | 8%

Austmann Stille Natt | 0,33 | 60,- | 9%

Dahls Lille Bjørn Juleøl | 0,33 | 40,- | 4,6%

Dahls Store Bjørn | 0,33 | 70,- | 9%

Dahls Juleøl | 0,33 | 34,- | 6%
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Det er mange meninger om hvordan den norske 
julefeiringa bør foregå, spesielt med tanke på det 
religiøse aspektet. Fra tradisjonelt sett å ha vært 
et kristent land, betegnes Norge i dag som et mer  
sekulært og flerkulturelt samfunn. Dersom jule-
feiringa tar sikte på å inkludere alle, vil det føre til et 
annet tap for samfunnet?

Jesper Aagaard Petersen er førsteamanuensis ved 
Program for lærerutdanning, og forsker på religion. 
Han sier folk vil gi forskjellige svar på om jula er en 
kristen høytid eller ikke.

– Julefeiring var noe som fant sted før kristen-
dommens ankomst, med feiring av solas gjen-

komst midt i mørketiden. De siste tusen 
årene, derimot, er jula blitt forbun-

det med kristendommen og 
feiringen av Jesu fødsel, 

sier Petersen.

Ifølge han vil det blant nordmenn finnes tre 
forskjellige grupper som har ulike synspunkter om 
julefeiringa. Det er personlige kristne, som feirer jul 
hovedsakelig fordi det er en kristen høytid og fordi 
Jesus ble født. Deretter er det de som ikke er kristne 
og ofte heller ikke religiøse, som hevder julefeiringen 
og kristendommen bør skilles. Den siste gruppa er 
de kulturkristne. Petersen sier de tilsvarer en stor del 
av befolkningen.

– Det er de som ikke vil betegne seg som 
personlige kristne i hverdagen, men som i jula opp-
lever en religiøs tilhørighet. De går for eksempel i 
kirken på julaften, men ikke ellers i året, sier Petersen.

Valget mellom samling og splittelse
De ulike synspunktene om jula vil ifølge Petersen 
ha samsvar med utviklingen av Norge til et mer 
multikulturelt og sekulært land. Det har ført til en  
debatt om religionens plass i samfunnet. Noen  
mener religionen hører til i privatlivet og ikke i det 
offentlige, mens andre mener at å gjøre jula mer  
sekulær vil være å ødelegge julas religiøse bakgrunn. 
Petersen sammenligner debatten med at folk før i  
tiden så det samme på tv fordi NRK var den eneste 
kanalen.

–  Slik var det også med kristendommen, men den 
har i dag mistet sin samlende effekt. Det har ført til et 
valg i forbindelse med julefeiring og religion. Enten  
må man velge en religionsnøytral feiring, som  
inkluderer det multikulturelle og det sekulære, men 
også splitter oss opp, eller det samlende religiøse, sier 
Petersen. 

Selv om det finnes mange såkalte kultur-
kristne i Norge, er det andre som trykker  

religionen tettere til sitt bryst. En av dem 
er Julie Hjortland, som studerer 
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Jul til besvær,
eller for alle og 
enhver
Er julefeiringen blitt en kamp mellom 
Jesus og det moderne Norge?

bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Hun er oppvokst 
i et kristent hjem, og religionen har vært en naturlig 
del av livet hennes helt siden hun var liten. Likevel 
er det først i senere tid at hun har fått et personlig  
forhold til kristendommen. Det påvirker hvordan 
hun opplever julefeiringa. 

– Jesus kom ned på jorda for min skyld, og det er 
jo absolutt verdt den feiringa jula er, sier Hjortland.

– Dumt å skjule julas faktiske budskap
Hjortland gleder seg også over andre ting i for-
bindelse med jula. Hun tenker på forventninger, 
julestemning, tid med familie og god mat, som òg 
er viktige aspekter ved andres julefeiring, enten de 
er kristne eller ei. Hjortland synes ikke det er feil at 
folk som ikke er kristne feirer jul, ettersom det er en  
viktig høytid i Norge med haugevis av tradisjoner. 
Hun er tilhenger av at man  skal stå fritt til å velge 
selv hva de vil tro på, og ønsker dermed ikke at  
kristendommen blir presset på folk. Likevel synes 
hun folk skal ha kunnskap om og respekt for hva jula 
egentlig handler om.

–  Da kan skolegudstjeneste være en bra greie.  
Siden jula i utgangspunktet ikke er religionsnøytral i 
det hele tatt, synes jeg det er dumt om det blir sånn 

at man på en måte prøver å skjule julas faktiske  
budskap fordi det selger mer med julenisser og gaver, 
sier Hjortland.

Abdirahman Hassan, som studerer statsvitenskap 
ved NTNU, er muslim, og har dermed en annen  
oppfatning av julefeiringa enn Hjortland. Familien 
hans er opprinnelig fra Somalia, men han er født og 
oppvokst i Norge. Han sier de ikke har en tradisjon 
med å feire jul hjemme, hovedsakelig på grunn av 
årsaker knyttet til kultur og religion.

– Men jeg kjenner muslimer som feirer jul, på 
grunn av at det samler familien. Jeg kan også huske 
at vi en gang hadde juletre hjemme, sier Hassan. 

Fordi Norge har et såpass sekulært samfunn, 
har Hassan forståelse for at julefeiringa i Norge er  
annerledes enn i andre land. Det er ikke nødvendig-
vis et stort fokus på det religiøse aspektet. Hassan har 
dermed følt seg inkludert i julefeiringa, blant annet 
på skolen og hjemme hos venner.

– Jeg har vært med på gudstjeneste hvor det var 
mye fokus på kristendommen og Jesus, mens det 
hjemme hos venner ikke har dreid seg så mye om 
religion. Det har ikke blitt en rar stemning, og det 
har vært mye enklere for meg å forholde meg til den 
norske julen, sier Hassan.

Krenkelse og kulturkræsj?
At Norge har fått et mer sekulært 
og multikulturelt samfunn, vil også vise 
seg i de årlige diskusjonene om hvordan  
julefeiringa bør være. 

Ifølge Petersen er det for eksempel uenigheter om 
hvorvidt skolegudstjenesten bør bestå eller ikke, og 
om ordet «jul» bør unngås i fare for å krenke noen. 
Fordi tilflyttere til Norge gjerne har sin egen religion, 
og ønsker å feire egne høytider, tror han det er mer 
sannsynlig at den mulige krenkelsen gjelder folk som 
ikke er religiøse i det hele tatt.

– Det er fordi jul blir koblet med kristendom. 
Ifølge humanister og ateister bør jula være en folke-
lig høytid som ikke skal være vanskelig å forholde 
seg til. 

At folk med andre religioner enn kristendommen 
vil ha bedre forståelse for den religiøse delen av jule-
feiringen, enn de som ikke er religiøse, vil derimot 
Hassan si seg uenig i.

– Det er ikke enkelt for meg som muslim å skulle 
si god jul til noen, fordi jeg møter kritikk fra andre 
muslimer. Jeg hører kommentarer som sier at det å 
feire jul ikke er bra. 

Hassan tror nye tilflyttere kan oppleve kultur-
kræsj, men sier at flere vil feire jul etter hvert som de 
blir bedre integrert. Selv synes han skolegudstjeneste 
er flott, fordi man får respekt for andres religioner, 
får innblikk i en annen kultur enn sin egen, og fordi 
man lærer mer ved å oppleve slike inntrykk, enn kun 
ved å høre om dem. For Hassan og familien er Eid en 
sentral, muslimsk høytid. Han håper flere nordmenn 
vil delta i andres religiøse eller kulturelle høytider.

– Jeg har selv vært med på mange andre religiøse 
høytider. Norge er flerkulturelt, og det er viktig å 
anerkjenne at folk har forskjellig bakgrunn, og feirer 
forskjellige høytider, sier Hassan. UD
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Et juleverksted i ensom majestet
En punktvis guide til hvordan du og en flaske vin kan pynte opp i hjemmet.

1. Kjøp ferdige former, perler, og ståltråd. Jeg kjøpte 
hjertene og perlene på Panduro, og ståltråden i gull 
på Søstrene Grene. Pass på at perlene er brede nok i 
midten til at ståltråden kommer lett igjennom.

2. Surr fast ståltråden i sirkelen i midten og begynn 
å tre på perler i det mønsteret og den fargekombina-
sjonen du selv ønsker. Begynn deretter å surre den 
perlede ståltråden rundt kantene på formen. Husk 
på at du alltid trenger mye mer ståltråd enn du tror!

3. Når du er ferdig, surrer du ståltrådenden rundt 
sirkelen i midten slik du gjorde i starten. Voila! Disse 
kan henges opp i vinduer, på juletreet, i ørene, eller 
hvor du nå enn skulle ønske å ha dem.

På dette tidspunktet har du nesten drukket  
opp vinflaska. Dorullene står der, men du ser  
at du har glemt å kjøpe inn både filt, isopor- 
kuler, og bomull. Kanskje har spillelista med  
julesanger, som du etter «Hemmat Tel Jul» satte 
over på utelukkende Vazelina Bilopphøggers,  
begynt å spille «Åmotfors – Sköna Värmland»,  
og du sitter framoverbøyd over bordet og  
gråter.

1. Prøv å superlime en nissehatt i papp på nissen. Feil 
dramatisk. Få superlim på fingrene.

2. Bruk sprittusj til å tegne et fjes på dorullen.
3. Tenk på å stikke ståltrådrester som var til overs fra 
da du lagde juletrepynten inn i siden på nissen som 
armer. Se at du har mistet ståltråden.

4. Se at du har limt fast nissehatten på sprittusjen.

5. Drikk opp resten av vinen.

6. Ring han eksen din som du endte det med på en 
stormfull måte for to år siden, og snøvl noe om «dor-
ullnischer» inn i røret.

7. Harru no’ mer a dn vina elr?

Dette laget jeg selv på eget initiativ sist jul, til stor 
anerkjennelse, fra meg selv og også andre. Nå bytter 
jeg ut to av de røde lysene med gullys for å sprite opp 
tilværelsen (Gud, livet mitt er kjedelig). Du trenger 
kubbelys, silkebånd (jeg kjøpte dette på Ikea i fjor), 
nål og tråd, saks, og stoppenåler.

1. Trekk silkebåndet rundt lyset, og når det har gått 
helt rundt fester du enden til båndet med stoppenå-
ler.

2. Ta av silkebåndet. Fest sytråden godt i den ene en-
den, og sy så pent du kan nedover over stoppenålene. 
Prøv å holde deg så nærme kanten på båndet så mu-
lig, da ser det mye penere ut etterpå.

3. Fest tråden, klipp den av, klipp av båndet og tre 
den tilbake på kubbelyset. OBS: Pass på at flammen 
ikke når dem når du brenner lysene, da dette kan 
være brannfarlig.

Et greit utgangspunkt å ha er å være godt forbredt med 
masse farget papp, tusjer, lim, hullemaskin, glitter, 
eller kondomer, hvis du ønsker å dra den vrien 
jeg gjorde på mine egne julekort julen 2015. Kun  
fantasien, og portoen, setter grenser. Dette er vrien 
jeg kjørte på kortet til mamma.

Dette er en gammel klassiker som kan lages på 
mange forskjelligemåter. Her kan man velgeå kjøre 
en tradisjonell stil, eller en mer eksperimentell en, 
slik min venninne Marie gjorde her på julekortet mitt 
julen 2014.

Dette lagde vi i barnehagen med glanset papir, alt for 
mye lim, og litt vel glade mødre på mottakersiden til 
at det virker overbevisende i ettertid: Spesielt med 
tanke på at mamma de siste årene har spurt spesi-
fikt om vi kan slippe å ha dem på treet. Heldigvis er 
vi, i det herrens år 2016, velsignet med at det går an 
å kjøpe papir i andre farger, både tynt og tykt, glin-
sende, og mønstret. Jeg har her gått for en lat versjon 
fra Søstrene Grene, der strimlene allerede er klippet 
opp: Dette både fordi jeg under innkjøpsrunde ikke 
orket å styre for mye, og fordi vinen har gjort et så-
pass stort inntog i hjernen min på dette tidspunkt at 
jeg tviler på om jeg er hundre prosent i stand til å 
håndtere en saks.

1. Klipp opp strimler i like lange lengder i det papiret 
du ønsker. Husk at om papiret er tykkere, trenger du 
sterkere lim.

2. Påfør lim på den ene enden av strimmelen, og lim 
den andre enden fast slik at du får en sirkel.

3. Gjenta. Husk å putte strimmelen inni den forrige 
sirkelen hver gang, hvis ikke får du bare masse ubru-
kelige strimler og du vil hate deg selv.

Perlet juletrepynt

På dette tidspunktet kan det lønne seg å ta 
seg en liten pause: tørke svetten av pannen, 
fjerne løse perler fra fang og gulv, og bygge 
seg opp litt energi. Et forslag til hvordan du 
kan bruke denne pausen, er å ta deg en kopp 
oppkvikkende urtete, og filosofere over livets 
forgjengelighet akkompagnert av Vivaldi 
og diktene til Olaf Bull. Et annet forslag er 
å drikke opptil flere glass rødvin, sette på 
Midsomer Murders, fantasere over bryllupet til 
deg og detektiv Tom Barnaby, før du gråter 
litt i fosterstilling over at Barnaby er en fiktiv 
karakter.

Pynt til adventslys

Girlandere

Interlude:

Dorullnisse

Julekort
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I Netflix’ nye originalfilm, True memoirs of an inter-
national assassin, følger vi en forfatter som skriver om 
en seriemorder. Da boka hans omsider blir utgitt blir 
alt annerledes enn han hadde sett for seg, siden folk 
tror boka virkelig er om han selv og at han er en ekte 
leiemorder. Dette leder så klart til komplikasjoner, og 
han må late som han faktisk er leiemorderen «The 
ghost», som han skrev om.

Netflix har en tendens til å lage gode filmer og 
serier, men siden hovedkarakteren spilles av Kevin 
James var mine forventninger til filmen likevel meget 
lave. Jeg forventet meg den typiske «morsom, feit fyr 
gjør teite ting»- greia, som jeg virkelig ikke liker. Hel-
digvis er det ikke det vi får. Filmen er betraktelig bedre 
enn forventet, og jeg likte den relativt godt.

Premisset for filmen er bra, og fører historien 
videre på en god måte. En vanlig fyr som blir antatt 
leiemorder åpner jo tross alt for mye morsomt. Humo-
ren er ikke for overdrevet, og jeg humret for meg selv 
noen ganger, som for min del er bra nok. Den er ikke 
hysterisk morsom, men har en grei balanse mellom 

spenning og humor. I stedet for å bare ha teite, humo-
ristiske krumspring som driver den videre, har filmen 
er reell handling.

Antagonistene er de tre sjefene i Caracas, som alle 
hater hverandre, slik at vår hovedperson blir kidnap-
pet og hyret av hver av dem for å ta livet av de andre. 
Dette gjør filmen tidvis spennende, og alle klisjeene er 
til å leve med, selv om det strengt tatt er forventet. Det 
er så klart også en kvinnelig medhjelper, som er den 
typiske tøffe jenta han trenger ved sin side, og som 
gjør jobben sin som nyttig bikarakter. 

Dessverre er hele plottet rimelig forutsigbart, og 
allerede etter et kvarters tid kan man gjette seg fram 
til hvordan filmen vil slutte. Dette åpner dog for enkle 
gjettekonkurranser med vennene dine om hvordan 
ting skal ende, som alltid er gøy. Til å være en Net-
flix originalfilm er den ganske midt på treet, men til å 
være en Kevin James film er den over alle forventnin-
ger. Filmen viste seg å være et helt fint tidsfordriv en 
kjedelig torsdag kveld, selv om det ikke akkurat er en 
film man gidder å se flere ganger.

TEKST: Maria Lund Krogstad FOTO: Netflix

Håpløs leiemorder i middelmådig komedie
Den nye Netflixfilmen med Kevin James er et middels 
morsomt, helt ok tidsfordriv.

One Night Stand er et singleplayer 2D-simulasjons-
spill av typen «visual novel» til Windows, Mac, og 
Linux, som er produsert av indiespill-utvikleren Kin-
moku. Spillet begynner med at du blir kastet ut i en 
dagen derpå-situasjon, du husker ingenting og må 
finne ut av hva som skjedde før du endte opp i denne 
sengen sammen med en totalt fremmed. Gjennom 
øynene til karakteren du spiller vil du ha muligheten 
til å se deg rundt i det ukjente rommet, trykke på 
objekter som kan hjelpe deg å pusle sammen litt mer 
informasjon enn du startet med, og komme til bunns 
i hvordan kvelden før har utspilt seg.

Jeg liker dette spillet godt fordi det gir meg mu-
ligheten til å bli kjent med en side av festkulturen 
jeg ikke kjenner så godt. Selv har jeg aldri vært på et 
engangsligg, og kan bare forestille meg hvordan det 
må være. Spillet gir et innblikk i hvordan det kunne 
ha vært og hvordan det potensielt kunne utviklet 
seg. Måten spillet tilbyr ulike valgmuligheter som 
påvirker spillets framgang, lar deg også lære deg selv 
bedre å kjenne. Det gjorde i alle fall jeg.

Spillet er pakket med originale kunstverk som 

er tegnet for hånd, og selvlaget bakgrunnsmusikk 
som setter en moden og dempet stemning. Stilen til 
utvikleren får spillet til å virke levende, og det føles 
utrolig tilfredsstillende å se på.

Det finnes hele tolv alternative slutter på spillet. 
Alt avgjøres av hvordan du velger å håndtere situa-
sjonen du har havnet i, og hvordan du kommunise-
rer med personen som du våknet opp ved siden av. 
Spillet legger fokus på hvordan du selv kan gjøre det 
beste ut av en situasjon som historisk sett har en ten-
dens til å bli en klein morgen. Du kan jo selvfølgelig 

bare røske til deg eiendelene dine og gå rett mot ut-
gangsdøra, men er det virkelig den personen du har 
lyst til å være?

One Night Stand prøver å formidle følelsen av å 
våkne opp med en fremmed person i senga. Spillet 
er et friskt pust i spillverdenen, og er definitivt verdt 
de 20 kronene det koster på steam. Bare husk på at 
valgene dine har konsekvenser, og en gjest som stik-
ker nesen der den ikke hører hjemme vil fort bli en 
uvelkommen en. Hvilken type gjest du ønsker å være 
er opp til deg.
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Et virtuelt engangsligg
Etter en lang, morsom, og lidenskapelig natt med litt for mye å drikke, våkner du naken 
i en ukjent seng. Hva nå?

At vinylplater har fått en renessanse de siste 
årene er allerede en godt etablert sannhet. Årsakene 
kan være mange. Fordi det er retro og kult, eller fordi 
man er fascinert av analog lyd. Hva en vinylplate gir 
deg, er en mer fullstendig lytteopplevelse i en tid der 
musikk først og fremst eksisterer i et digitalt format. 
Smarttelefonrevolusjonen har gjort at vi kan høre 
musikk overalt, det har aldri blitt konsumert like mye 
musikk som nå. Er musikk bare noe som går i bak-
grunnen i dag? Og siden musikk har blitt så veldig 
tilgjengelig, har den mistet noe av sin verdi?

Spotify er sannelig ikke langt unna å ha all mu-
sikk i hele verden. For en nesten ubetydelig sum, har 
du tilgang til tiår med all mulig musikk. Hvis digitale 
strømmetjenester er fremtiden innenfor musikkbran-
sjen, er det mye som en gang definerte musikk som 
ikke kommer til å gjøre det lenger. Hvis ikke låta du 
hører fenger deg innen 15 sekunder, bytter du bare 
til neste på en spilleliste satt sammen av algoritmer. 

Du er ikke så opptatt av å oppdage ny musikk lenger, 
du trenger bare noe som passer «stemningen» enten 
det er på vors eller en middag med kjæresten. For 
mange er musikk blitt til noe som bare surrer og går i 
bakgrunnen. Selve ideen om å gi ut musikk på album 
er da også truet. Hvorfor bare ikke gi ut en haug med 
singler og håpe på at de dukker opp på en eller annen 
spilleliste?

Vinylrenessansen er interessant i dette bildet. 
Hvorfor? Fordi vinylen representer det motsatte av 
denne utviklingen. I dette comebacket vil jeg hevde 
at det ikke bare er 70-tallsnostalgi eller søken etter 
god fysisk kvalitet på musikken som er det viktigste.
Selve følelsen av å eie musikk kan ikke erstattes av 
Spotify eller filer på en PC. Vinyl er musikk som er 
mer substansiell fordi du kan holde den hånda og 
ofte er det også gjort betydelig arbeid med design av 
hele formatet. Alt fra albumcoveret til tekster og bil-
der av artisten gjør at formatet føles mer fullstendig. I 
likhet med det fysiske bokformatet synes mange også 
det er sjarmerende å ha en rekke vinyler stilt opp i 
bokhylla – vinyl har de siste årene blitt retro og kult. 

Vinylformatet er på mange måter et kunstverk 
i seg selv. Det er et format som er estetisk flott, men 

En retro og fullstendig lytteopplevelse
Kjenner du en musikkentusiast? Gi personen en vinylplate til jul. 
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som også tilbyr en lytteopplevelse hvor du som lytter 
er mer fysisk involvert. Du må sette deg ned, høre 
på musikken, og snu vinylplaten noen ganger. Denne 
måten å høre musikk på er etter min mening svært 
undervurdert, siden det gjør det musikalske til ho-
vedaktivitet slik som det er på en konsert. Du blir 
nærmest tvunget til å høre et album fra start til slutt, 
slik det fra artistens side ofte er meningen at du skal 
høre musikken. Her er musikken definitivt ikke bare 
i bakgrunnen, du som hører på blir aktivt engasjert.

Helt nye artister og godt etablerte verdensstjer-
ner velger å satse på vinyl, et utrykk for at musikk i 
fysisk format fortsatt har verdi. Når du kjøper vinyl 
kjøper du også en lytteopplevelse, men selv om jeg 
selv er veldig glad i de vinylplatene jeg har kommer 
jeg nok ikke til å avskaffe Spotify med det første. Jeg 
tviler også på at det store flertall av musikkonsumen-
ter kommer til å kjøpe haugevis av vinyler. Likevel er 
det gledelig at mennesker i en digital hverdag velger 
å kjøpe analog musikk, fordi det betyr at mange fort-
satt setter pris på det håndverket det å lage et godt al-
bum virkelig er. Hvis du kjenner en musikkentusiast, 
gi han eller henne en vinylplate til jul. 

Journalist

ERLEND GYLVER

KOMMENTAR
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2016 nærmer seg slutten. Musikkredaksjonen har plukket ut det vi  
mener er de absolutt beste albumene fra året som har gått. 

Årets beste album

TEKST: Musikkredaksjonen

D e n 
o s l o b a s e r t e 

poptrioen No. 4 slapp 
sitt debutalbum Henda i været i 

januar. 40 minutt med  deileg pop 
og jazz strauma ut av høgtalarane 
våre. Sett på hitane «Føkk lønsj» og «Jeg 
har aldri sett elg» med ein gong for å få 
ein liten smakebet. Desse damene set 
ord på det me alle tenkjer om særs 

kvardagslege tema, og du får lyst 
til å lage deg ein kopp te og ta 

godt vare på deg sjølv. 

Whi tney 
kom som et friskt 

pust på vårparten med 
sin egen vri på den for tiden 

så populære folk/country-baserte 
rock’n’roll sjangeren. Den minutt-lange «na 

na»-avslutningen på «Golden Days» er kanskje 
ikke nyskapende, og band så langt tilbake som 
The Band har gjort dette mye bedre før. En 
ting er sikkert: Ingen gjør dette bedre i 2016. 
Light Upon The Lake vil for mange også stå 
igjen som årets sommerskive. Bare prøv og 

lytt til låter som «No matter where we 
go» og «Dave’s Song» uten å få en 

deilig følelse av bølgeskvulp, 
varme og sol. 

M e d 
sitt sjette album, 

Lemonade, tør Beyoncé å 
utforske musikken og utfordre 

seg selv. Hun viser at hun mestrer 
flere sjangre, samtidig får vi oppleve 
mer av den modne og engasjerte 
kvinnen hun er. Tekstene tar oss med 
gjennom hat og kjærlighet og hun gir 
låtene den tyngden som trengs for 

at budskap og følelser treffer oss 
rett i fjeset og hjertet. Ingen 

kan si at de ikke liker 
Queen B.

F e m 
år etter hans 

selvtitulerte debutalbum 
kommer nå James Blake med 

sitt tredje verk The Colour in Anything. 
Albumet er en kaotisk, men likevel 

behersket framstilling av digital angst 
og uro som er til å ta og føle på. James 
Blake er en av samtidens mest særegne 
vokalister og produsenter, og med 

det i ryggen er han med på å dytte 
grensene for hvordan både 

takt og tone kan brukes i 
moderne musikk.

Hvor for 
forandre en suksess -

oppskrift? På Nattesferd er 
Kvelertak bedre, mørkere, tyngre, 

og om mulig enda mer fengende. Dette 
er et album som er like melodisk som  

det er tungt, fra rett i fleisen rockelåter  
som tittelsporet «Nattesferd», til mer 
utforskende og seige låter som «Ondskapens 
Galakse» og «Nekrodamus». Her er 

Kvelertak mer voksne og varierte, 
uten å forlate det som gjorde de 

store i utgangspunktet.  

2 0 1 6 
har vært den 

unge Oslo-rapperens år. 
Cezinando kan skimte med 

seier under årets Urørtfinale og 
nydelige Barn Av Europa. For min del 

forsvant store deler av sommeren raskt 
mens «Botanisk Hage» gikk på repeat. 
Foruten å være en meget habil rapper 
tilbyr Cezinando humor, snodighet og 
sterke kvaliteter som tekstskriver. 

Det er gøy å se at det endelig 
pumpes kreativitet ut av 

hovedstaden igjen. 

Visesangeren 
fra Ål beviser igjen 

at han er en av Norges 
beste låtskrivere samtidig som 

han beveger seg inn i hittil ukjent 
musikalsk terreng. Humoristiske og 

melankolske tekster om dagliglivet 
oppe i Hallingdal blandes sammen 
med herlige pop- og folkrock-rytmer. 
Gode Liv er en dønn ærlig og 

sjelfull hverdagsskildring hvor 
formidlingsevne og sterke 

tekster står i sentrum. 

Rapskiva 
med årets lengste 

navn havna på vår Topp 20-liste. 
Det er selvsagt ikke uten grunn. 

Den Obligatoriske Punchlinekavalkaden 
Før Gjennombruddet er god gammel 

undergrunnsrap ispedd elementer 
fra tidsalderen noen liker å kalle «the 
golden age». Martin Massiv holder det 
oldschool, men det er så mye mer med 

26-åringen fra Sørumsand. Plata 
forteller oss at å gi faen er greit. 

«Generasjon Prestasjon» 
trenger dette. 

No. 4 
 Henda i været

Kvelertak 
Nattesferd

Cezinando 
Barn Av Europa

Stein Torleif Bjella 
 Gode Liv

Whitney
Light Upon the Lake

Beyoncé
Lemonade

James Blake 
The Colour in Anything

Vulpeck 
 The Beautiful Game

Martin Massiv 
D.O.P.F.G

Variasjonen 
i både sjanger og 

uttrykk er det som virkelig 
gjør The Beautiful Game til noe 

helt spesielt. Du beveger deg fra en 
forvirrende start med en klarinett som 
leker seg med sigøynerjazz, til renspikka 
funk og gladlåter som «Animal Spirits». 
Albumet klarer å vri opp denne kluten av 
jazz og funk til den siste dråpen av ymse 

undersjangre har rent inn gjennom 
øret ditt, og manifestert seg som 

ren lykke i den dansende 
kroppen din.
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Jenny 
Hval er en 

fascinerende artist. Hennes 
album Blood Bitch handler om 

vampyrer og mensen, og er et 
foruroligende, fengende, og atmosfærisk 
stykke kunstpop. Platen er spekket med 
overraskende momenter, og den veksler 
mellom det vakre, nærmest salige, og 
det støyete. Hval har tatt enda et skritt 

ut av undergrunnen, og er blitt 
lovpriset internasjonalt for 

Blood Bitch. 

Med 
sin eksepsjonelle 

stemme og musikkstil har 
Danny Brown satt sammen et 

mesterverk av et album. Låtene om 
smerte og frigjøring er imponerende 
godt gjennomført, og du kommer nok til å 
ende opp med en ny favoritt-Danny-låt eller 
fem. Han har i det fjerde studioalbumet 
sitt låter sammen med blant annet 

Kendrick Lamar, Earl Sweatshirt og 
Ab-Soul, og du kan ikke gjøre 

annet enn å elske det. 

Litt 
sårbart, mest røft, 

og veldig fengende. My 
Woman er Olsens fjerde album, 

og det skiller seg betydelig fra hennes 
andre verk. Som singelen «Intern» 

legger opp til, er denne skiva Olsens måte 
å ta tilbake sitt eget image og forme det slik 
hun selv vil. Verken hun eller musikken 
kan settes i bås, og det er resultatet av 

denne friheten til å være både høyt 
og lavt som gir henne plassen på 

årets toppliste.

Emile 
the Duke slapp i 

år kanskje det morsomste, 
smarteste, og mest spennende 

norske albumet. Aasen Tar Helg er en 
hyllest til helgen: snu noen kalde med 

gutta, krangle litt med kona, og føle seg 
skikkelig fin. Ikke bare er tekstene i en klasse 
for seg selv, men The Dukes selvproduserte 
beats låter bedre enn noensinne. Det er 

sjeldent jeg hører et album hvor alle 
låtene er topp, men det er virkelig 

tilfellet her.

Bon Iver 
har overgått seg 

selv igjen med 22, A Million, 
som er et mer elektronisk basert 

album enn forrige utgivelse, kanskje 
inspirert av hans samarbeid med artister 

som James Blake og Kanye West. Når det 
kommer til herlig og drømmende landskap 
med fløyelsmyk falsett på toppen er det 
ikke mange som kan måle seg med Justin 

Vernon. 22, A Million er et gjennomført 
og variert album fra start til slutt, 

fra up-tempo elektropop til 
80-tallsballader.

Debutplata 
til Nao er en 

groovy, allsidig og varm 
90-talls-hyllest. Albumet er som 

en reise gjennom hennes relaterbare 
kjærlighetsliv. Eufori, forakt, lengsel, og 

selvgranskning er bare noen av følelsene 
RnB-låtene hennes evner å formidle. 
Symbiosen av hennes skjøre, men stolte 
stemme, og funky produksjoner utløser 

dagdrømmer om sommerflørter. 
Seige gitarer og boblende bassriff 

gjør det vanskelig å avslå 
dansegulvet. 

Anderson 
.Paaks Malibu er 

en plate av mangfold. Fra 
start til slutt er vi innom hip 

hop, funk, pop, rock, og soul. Paak 
leverer med fin sangstemme og godt 

komponerte, gjennomførte låter som går 
gjennom vårt følelsesspekter. Det er rått, 
fint, behagelig, sexy, og lekent. Med tanke 
på gjesteopptredenerhan har levert, 

prosjektet Nxworries og denne plata 
hvor han synger, rapper, spiller 

trommer og produserer var 
2016 Anderson .Paaks 

år.

Jenny Hval
 Blood Bitch

Danny Brown
Atrocity Exhibition

Angel Olsen 
My Woman

Emile the Duke
Aasen Tar Helg

SE OPP FOR DISSE TRE 
TRONDHEIMSARTISTENE

Bon Iver 
22, A Million

Nao 
For All We Know

Anderson .Paak
Malibu

Forventningene 
til britenes niende 

studioalbum gikk i taket da 
bandet slettet sin eksistens fra 

internett i begynnelsen av mai. Etter to 
fantastiske singler og flere teasere slapp de 

endelig A Moon Shaped Pool 8. mai, og ble møtt 
med strålende kritikk over hele linja. Plata er 
en emosjonell og vakker reise, og atter en gang 
beviser de at de er et av de viktigste bandene i 

moderne tid.

Omsider 
innfridde Blonde 

forventningene våre i august. 
Der dempede harmonier på låter 

som «Ivy» og «Pink+White» ivaretar 
Oceans umiskjennelige sound, markerer 

gitarkomp à-la Nirvana på «Self Control» 
eksperimenteringen fra forrige album. Platas 
variasjon gjør det uholdbart å trekke fram én 
låt, men åpningssporet «Nikes» får illustrere 
artistens styrke: Harmoneringen av røffe 

tekster med et lydbilde som trass sin 
rytmiske enkelhet er intenst og 

vakkert.

Gjennom 
det siste året har 

duoen Karpe Diem sluppet syv 
låter. Utgivelsene har vært politiske 

eksperimenter som har tatt opp rasisme, 
fremmedfrykt, og generell misnøye med 

en del av Norges samfunnsstruktur. Låtene 
har bydd på beskrivelser av forventninger, 
problemer, og forskjeller, og mange har blitt 
sinte, mange har blitt gladE, og mange 
har blitt provosert. Gjennom disse syv 

utgivelsene har Karpe Diem befestet seg 
en plass som Norges kanskje aller 

viktigste samtidsartister.

S i l v a n a 
har med sitt 

oppfølgeralbum Naturkraft 
bevist at hun er en av nordens 

både beste og mest unike rappere. 
Over sprengte, minimalistiske beats går 

hun hardere inn enn de fleste gutta kan, og 
spytter kompromissløst om å være en lesbisk 
forstadsrapper med innvandrerbakgrunn. 
Hun gir oss både militante pussy power 
punchlines, og innadvendte historier fra 

egen oppvekst. Det må også nevnes 
at hun har et sceneshow som de 

fleste andre rappere kan 
lære mye av.

Radiohead
A Moon Shaped Pool

Frank Ocean
Blond

Silvana Imam
Naturkraft

Karpe Diem
 Heisann Montebello

Rohey

Panda 
Panda

Wonder 
the Boy
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Vannrett
2. Øverst i campushierarkiet, også Norges 

største konsentrasjon av allværsjakker
4. Etternavn på debattglad gutt med mye 

makt og enda mer hår
5. Området mellom skjedeinngangen og 

endetarmsåpningen hos kvinner, og 
mellom skrotum og endetarmsåpningen 
hos menn

6. Hvorfor kan du ikke derivere en ...?  
Fordi de ikke har en funksjon

11. Sted hvor du mister vennene dine, 
pengene dine, og selvrespekten din, men 
likevel vender tilbake til

13. Sporty gjeng som desperat og uten stor suksess prøver  
å få grønn, gul, og svart til å bli en fin kombinasjon

15. Hulelignelsen osv...
16. Etternavn på mannen bak bestselgeren «Kvalitative forskningsmetoder  

i praksis»

Loddrett
1. Kanalen hvor VINYL sendes
3. Gjeng som fikk hele 8 prosent oppslutning
5. Den ene perioden i året du VET det blir fint vær, iallefall  

om du ikke har billett
6. Fornavn på jovial and, og ikke fullt så jovial mann
7. Hovedgrunnen til at vi bør håpe Nidelva aldri tørker ut.  

Også et helt habilt mannskor
8. «Hvis Arafat og Netanyahu hadde deltatt i dialog -
 gruppene i ..., ville det ikke vært konflikt i Midt-Østen»
9. Kallenavn på Samfundets største brannfakkel
10. Burgersjappe som lever godt på gamle utmerkelser,  

og verdens mest pedagogiske jernbanestasjon
12. En gjeng Husokkupanter som som tar over Studentersamfun-

det hvert andre år. Men de legger igjen en pen slump penger da
14. Hvis «politisk femminutt» hadde et ansikt, en hestehale, og 

en bart

ILLUSTRASJON: Håvard Karlsen

Stressa? Lei av pensum? Vi forstår!
Koble av med å lese det som kanskje er tiårets første  
Under Dusken-kryssord, eller fargelegg pulsen ned med vår  
egen fargeleggingsside. Og uansett hva som stresser deg:
Det er snart jul! Lykke til!

PROKRYSSTINERING FARGELEGGING
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alterduk lurken
23.11.16 - 10.01.17

FOTO: Trondheim byarkiv (flickr), CC BY 2.0

KVISS 
SPØRSMÅL:

KVISSMESTER: 
Christian Høkaas

Spørsmål og kommentarer kan 
sendes til kviss@studentmediene.no

1) Ingrid Bolsø Berdal 2) Pepe 3) Puben, ved navn Kieglekroa, ble tent på 4) Santiago 5) Frenologi 6) Leonard Cohen 7) Polakker 8) Bibelen  
9) Sør-Trøndelag 10) Risk 11) Chicago Cubs 12) John Bonham 13) Brio 14) Tsjekkia 15) HK416 16) Short Messaging Service 17) Stortingsvalg 
 18) Absint 19) Røros 20) Ganymede

TELL POENGENE DINE OG FINN 
UT HVA DU FÅR TIL JUL:

0 - 3 POENG: 
Lus

4 - 7 POENG: 
Nisselue

8 - 11 POENG: 
Pokémonkort

12 - 15 POENG: 
Lego Death Star

16 - 19 POENG: 
4K TV

20 POENG: 
En venn

SVAR:

1. Hvilken norsk skuespillerinne gjør det stort i HBO-serien Westworld?

2. Hvilken fiktiv frosk har hatt gjentatte opplastinger i sosiale 
medier av bl.a. Katy Perry, Nicki Minaj og Donald Trump?

3. Trondheims eldste pub møtte en fryktelig skjebne i 2014. Hva skjedde?

4. Hva heter hovedstaden i Chile?

5. Hva heter den gamle læren hvor man kunne lese av 
karakteregenskapene hos mennesker ved å studere kraniets ytre form?

6. Hvilken kjent kanadisk musiker døde 7. november?

7. Hva er den største innvandrergruppen i Norge?

8. Hva er historiens mest stjålne bok?

9. I hvilket fylke finner du Hessdalen, åstedet for mystiske 
lysfenomen som har fanget interessen til flere ufo-forskere?

10. Den prisvinnende filmregissøren Albert Lamorisse er også kjent 
for å være skaperen av et kjent strategi-brettspill. Hvilket?

11. Hvilket baseballag vant nylig World Series, for første gang siden 1908?

12. Hva het trommeslageren i Led Zeppelin?

13. Hvilket leketøysselskap ble etablert i Sverige i 1884 og 
har siden vært mest kjent for sine leketøy i tre?

14. Fra hvilket land kommer bilmerket Škoda Auto?

15. Hvilket automatgevær ble innført av det norske 
forsvaret, etter utbyttingen av AG-3 forrige tiår?

16. Hva er SMS en forkortelse for?

17. Hvilken stor begivenhet skjer i Norge den 11. september 2017?

18. Hvilken alkoholholdig drikk blir ofte omtalt som «den grønne fe»?

19. Ved hvilken by ligger Blåfjell ifølge Jul i Blåfjell?

20. Hva heter den største månen i solsystemet?

ONSDAG 23. NOVEMBER
Musikkforedrag
Klokka 19.00, Rockheim: Både Prince og David 
Bowie døde i år og i den anledning kommer 
Christer Falck fra Robinsonekspedisjonen og en 
annen fyr for å hedre dem. Det blir en kveld fylt 
med «infotainment og spekket med morsomme 
historier». Som Rockheim selv skriver på 
arrangementet: «Vi ser frem til en kveld med latter 
og tårer til minne om Prince».

TORSDAG 24. NOVEMBER
Comet Kid
Klokka 20.30, Byscenen: Folkrockbandet fra Oslo 
inntar Trondheim. De har etablert seg som Norges 
svar på Mumford & Sons og blitt belønnet med flere 
GAFFA-priser, deriblant «Årets norske album». Og 
med sin nyeste plate Halley, som ble sluppet i høst 
til gode kritikker, inviterer de til en akustisk aften 
på Byscenen.

FREDAG 25. NOVEMBER
Kjellerbandet: Cassa Rossa - En hyllest til Studentersamfundet
Klokka 20.00, Storsalen: Samfundets eget 
kjellerband Cassa Rossa spiller opp til fest. Bandet 
garanterer selv at du vil føle både nostalgien og 
traumene på kroppen. Hva mer kan du ønske 
av lørdagskvelden? Kom og jazz litt med gutta i 
kjelleren.

Riss-slipp
Klokka 19.00, Antikvariatet: Tidsskriftet for 
litteratur og språk slipper sitt nyeste nummer med 
temaet blod, og inviterer til fest i samarbeid med 
litterært kollektiv. De kan friste med både musikk 
og høytlesning.

LØRDAG 26. NOVEMBER
Attenboroughs Great Barrier Reef
Klokka 15.00, Vitensenteret: Her har du sjansen 
til et dypdykk ned i verdens største korallrev med 
din favorittbrite! Ta på deg VR-brillene og bli med 
David Attenborough ned i en ubåt. Lykke til med 
å finne en bedre måte å tilbringe lørdag formiddag 
på.

Mormon Rebellion
Klokka 23:59, Knaus: Samfundet inntas av en gjeng 
sinte venner av Joseph Smith. Kom for å danse deg 
til frelse!

SØNDAG 27. NOVEMBER
Julegrantenning
Klokka 15.00. Bakklandet: Julegrana tennes på 
Bakklandet. Juletregang! Sang! Dans! Nissefar! 
Nissemor! Smånissene! Gløgg! Pepperkaker! Ingen 
jul uten! Kan det bli bedre?

Tenn første adventslys
Tenn et lys denne kvelden, tenn det gjerne for 
glede. Du kan gjerne la det stå og skinne for seg 
selv og resten som er til stede.

TIRSDAG 29. NOVEMBER
Da postmodernismen kom til Norge
Klokka 19.00, Litteraturhuset i Trondheim: Hva 
er postmodernisme? Det virker ikke som om noen 
vet det, selv de som forsker på det. Om du heller 
ikke er helt sikker på hva postmodernismen er, har 
du nå sjansen til å få en innføring. Bjarne Riiser 
Gundersen kommer til Trondheim og med seg 
har han Knut Ove Eliassen, professor i allmenn 
litteraturvitenskap ved NTNU. For når kom 
egentlig postmodernismen til Norge? Vi venter 
fortsatt i spenning.

TORSDAG 1. DESEMBER
Ølsmaking: Tema juleøl
Klokka 18:00, Diskoteket: Redaksjonen har lenge 
lurt på om du må spytte ut ølen eller om du får 
svelge. Et evig dilemma.

Flåklypa Grand Prix (1975)
Klokka 19.00, Storsalen: Det blir juleavslutning for 
Studentersamfundets filmklubb! Enten du trenger 
avbrekk fra eksamenslesing, er desperat på en liten 
forsmak på julestemning eller ikke har noe bedre 
å gjøre en torsdag kveld, så har du nå sjansen. 
Flåklypa er for så vidt et passende punktum for 
dette semesterets filmklubb. For som de sier i 
filmen: «Jasså?! Døkk sitt og glor?!»

FREDAG 2. DESEMBER
Poesisti med Nils-Øivind Haagensen og Ruth Lillegraven
Klokka 19.30, Sellanraa: Samtale på det nye 
Litteraturhuset i Trondheim mellom de to poetene 
Ruth Lillegraven og Nils-Øivind Haagensen. 
Førstnevnte vant Brageprisen for en diktsamling. 
Sistnevnte ble nominert til Nordisk råds 
litteraturpris. Som Litteraturhuset skriver på sine 
nettsider: «Dette er indrefileten, folkens».

SØNDAG 4. DESEMBER
Tenn andre adventslys
Tenn gjerne to lys denne kvelden, et for håp og et 
for glede. Og tenk på fred mens du gjør det.

FREDAG 9. DESEMBER
deLillos
Klokka 22.00, Byscenen: Et av de få gjenlevende 
bevisene på norsk åttitallsrock. DeLillos holder 
fortsatt koken. De er kanskje ikke lenger i sin beste 
alder, noe som visstnok reflekteres i tekster om å 
kjøpe seilbåt og Graham Nash. Men skal man tro 
anmeldelsene av det nyeste albumet, har de aldri 
vært bedre.

SØNDAG 11. DESEMBER
Tenn tredje adventslys
Tenn det tredje adventslyset denne søndagskvelden. 
I tillegg til håp og glede, sleng med lengsel. Lengsel 
etter hva vet vi ikke. For min del lengter jeg etter en 
kroatisk kosebamse. 

ONSDAG 14. DESEMBER
Ferdig-med-eksamen-fest!!
Klokka 21.00, Singsakerbakken 2E: Nina og Stine 
er ferdig med eksamen i henholdsvis fysioterapi 
og et årstudium på BI – og det skal feires! De har 
for anledningen leid inn Lucas-bygget, så dette blir 
moro! All undertrykt seksuell spenning og irritasjon 
skal få utløp i en vill, skamløs kveld. Og jenter, det 
ryktes visstnok at skjorta til reportasjeredaktør 
Henrik forsvinner utover kvelden.

SØNDAG 18. DESEMBER
Tenn det siste adventslyset for fred
La dem brenne ned.

TORSDAG 22. DESEMBER
Kvelden før kvelden før kvelden
På tide å ta turen ut for å kjøpe julegaver til 
slektninger du egentlig ikke kan fordra. Eller så 
kan du jo alltids boikotte det kapitalistiske aspektet 
ved julefeiringen og strikke et par sokker til fetteren 
din. Det blir han sikkert veldig glad for.

FREDAG 23. DESEMBER
Kvelden før kvelden
Julegrana må pyntes, syv sorter bakes. Salige tider. 
Strikk som bare faen mens du ser på Grevinnen og 
hovmesteren. Mmm, julestemning.

LØRDAG 24. DESEMBER
Julaften
Uansett om du er en av de 200 000 nordmennene 
som spiser Grandiosa, eller om dere disker opp 
risgrøt og sosisser – god jul! Vi får håpe du blir 
fornøyd med tantes hjemmestrikkede ullsokker.

MANDAG 26. DESEMBER
Andre juledagsfest
Klokka 21.00, Studentersamfundet: Ta turen til 
Samfundet for årets siste fest i 2016. Som vanlig blir 
det rock i alle sjangre i Klubben, og fyllemonologene 
tar sted på Lyche og Edgar. Du får også muligheten 
til å danse vekk ribbefettet, enten om du vil svinge 
deg på Trondheims største dansegulv i Storsalen 
eller jakte litt juleskinke i Bodegaens mer intime 
atmosfære. Det er forresten 18-års aldersgrense for 
anledningen, så her er mulighetene gode for å få 
en gledelig jul.

LØRDAG 31. DESEMBER
Nyttårsaften
For å si som han ene fyren Dagsrevyen intervjuer 
hvert år: Husk vernebriller. Og godt nyttår, da.

TIRSDAG 10. JANUAR
Nyttårsforsettene er for lengst avskrevet, og 
julemiddagen henger fortsatt rundt midjen som 
en dårlig konstruert bæremeis. Fortvil ikke! Det 
er et nytt semester, og en ny Dusk finner veien til 
stativene rundt om på ditt campus.
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… at innlederne har ikke sett folk siden 
de lasta ned DOOM i treånitti, si 
… at de lagde flææææ og høy partyfak-
tor
… at ring feffe, her tar det av
… at ingenting sier fest som «det beste 
Nintendo-soundtracket»
… at Bentås var nøgd, da
… at vi som hadde gledet oss til pulemøte
… at krenketoget går
… at CHOO CHOO MOTHAFUCKA
… at julespesial er mye bedre når man 
bytter ut alle j-ene med p
… at julejulejul og pulepulepul
… at puleverksted

1. PAPPA BEGYNNER Å DRIKKE EKSTRA MYE
GODE GAMLE FAR, ALLTID EN KLØPPER MED FLASKA. MEN 
SÅ SNART JULA RINGER INN BEGYNNER HAN VIRKELIG Å 
TØMME PÅ, VI SNAKKER NON-STOP HARDFYLLA. DU FIN-
NER PAPIR FRA SJOKOLADEKONJAKK UNDER JULETREET, 
OG TOMME FLASKER UNDER PUTA DI. GØY! DESSVERRE 
VET VI HVA SOM SKJER NÅR PAPPA DRIKKER. DET GJØR 
MAMMA OGSÅ. SÅ ALT FOR GODT.

2. DET SVIR I NESA.
NEI, VI SNAKKER IKKE OM KOKAIN. DET ER BARE DEN SVI-
ENDE NIKOTINKRYDREDE SVETTELUKTA FRA HUN ASOSI-
ALE TANTA DI SOM DU VANLIGVIS UNNGÅR ALL KONTAKT 
MED, MEN SOM MORA DI INSISTERER PÅ AT SKAL FEIRE 
JUL MED DERE. OG SELVSAGT MÅ HUN OGSÅ FÅ LÅNE 
SENGA DI. GODT DET ER INNAFOR Å SETTE FYR PÅ TING 
PÅ NYTTÅRSAFTEN.

3. ALT BLIR HVITT.
IGJEN, IKKE KOKAIN. SYLVI LISTHAUGS VÅTE DRØM GÅR I 
OPPFYLLELSE. NORGES LANGSTRAKTE LAND BLIR HVITT 
SÅ LANGT ØYET KAN SE.

4. GUANTANAMO BAY BRUKER JULEBRUS I WATERBOARD-
INGA

<0X000A>OG DE HAR I DET MINSTE ANSTENDIGHET TIL Å 
VENTE TIL DESEMBER. 

5. GJENFORENING MED GAMLEGJENGEN! 
<0X000A>DERE HAR KANSKJE IKKE SNAKKET SAMMEN 
SIDEN FORRIGE JUL, MEN NÅ SKAL DET HYGGES SOM OM 
DET VAR 2007. PÅ TIDE Å RIPPE OPP I ONE NIGHT STANDS 
FRA VIDEREGÅENDE. FRAM TIL PRATEN KOMMER I GANG 
I 23-TIDEN ANBEFALER VI FØLGENDE SAMTALETEMAER: 
«HUSKER DU DEN GANGEN (SETT INN ØNSKET HENDEL-
SE)», GAMLE KLASSEKAMERATER, GAMLE LÆRERE, OG 
ANDRE TRAUMER DERE HAR DELT I FELLESSKAP.

6. JULEBORD! 
<0X000A>MORE LIKE JULEHOR. PÅ TIDE AT DU SJEKKER 
OPP SJEFEN FOR Å LIGGE DEG OPP I SYSTEMET, OG IGNO-
RERER KLÅINGEN FRA HAN FØRTIÅRINGEN I MARKED. I 
HVERTFALL FRAM TIL DU ER HALVVEIS NEDE I AKEVITT-
FLASKA.

7. HODEPINEN MELDER SEG
ETTER ALT FOR MANGE JULEBORD, MEN OGSÅ ETTER AT 
BESTEMOR HAR PRATA KRONISK HØL I HODET DITT. MEN 
SOM DET FYLLESVINET AV EN STUDENT DU ER, ER DU VEL 
ALLEREDE VANT TIL HODEVERK OG KALDSVETTE.

SPITPOSTEN REGISTRERER
SJU TEGN PÅ AT JULA ER HER!

VERDENSKATASTROFER VI GLEDER OSS TIL I 2017
Fifty Shades of Grey 2
The White House - Trump edition
Den nye strukturen til NTNU i praksis
Når britene ikke lenger får bosette seg fritt i Europa og nok 
en gang begynner med innavl på øya si
Når britene finner ut at øya ikke er stor nok og prøver lage 
koloni på Svalbard
ISFiT 2017. Kristine Bjartnes gjør Trondheim mørkebrun. 
Stortingsvalg. Hvis Norge følger i fotsporene til storebror 
USA ser det ut til at Nasjonal samling eller Miljøpartiet de 
grønne tar over regjeringsmakten.
BREAKING: Skrytebonanza med Lurken
Storsalen fikk seg et realt sjokk på lørdagens  «Fest»-møte 
om Nintendo, da den forhenværende lederen av Terrorsty-
ret stjal showet ved å skryte hemningsløst av det nåvæ-
rende styret. Gabriel Qvigstat var ikke tilstede på møtet - 
kanskje fordi det var døllt - men nestleder Miriam Nesbø og 
hennes tause sidemann rødmet lett av Lurkens sjokkerende 
kommentarer.
Jeg hadde egentlig dratt utenbys for å slippe «fest»møtet 
om Nintendo, #døøøølllt #ikkenoflæ. Men FAAAN heller, 
den skrytinga til Lurken gjorde at jeg angret meg. Hadde 
jaggu vært verdt strevet det er å sitte gjennom en gjeng ga-

mere prate om Nintendo bare for å holde klubbe når han sa 
det der. Jeg ble helt varm nedentil, liksom, skriver Qvigstat 
i en sms til Spitposten, trolig mens han klargjorde sin sagn-
omsuste Tandoori

Pulesang
Mel: Jinglebells
Glutenfri: Dangleballer
Jingleballs, jingleballs, pulejulepul
Samfundsqvigen rødmer lett, 
når Lurken skryter hett, HEY!
Jingleballs, jingleballs, over skog og hei
Bli med oss til Møllenberg,
Der banker de opp deg.
Kom nå og bli med, 
Til Møllenberg skal du se
At nissen drar fram kniven sin
Og stikker Lurken ned
HEI!
Jingelballs, jingelballs, pulejulepul
Spit i jula gir deg fred
Mens snøfnugg daler ned!



3
SISTE BETALING:

13. august

2
ANDRE BETALING:

mars 2017

1
FØRSTE BETALING:

november 2016

Brett sammen 

og se det første 

artistslippet!

STUDENTPRIS: 1599,-
(3-dagers pass)

Betal i 3 omganger* 
á kr 617,22 med siste 

betaling i august 2017

*Gebyr: 11,38% av ordrebeløp 
+ kr 5,- pr. betaling, totalt kr 1.851,66

(Ordinær pris: 1.899,00 + avgift)

pstereo.no

Ta et bilde,

post det på 

FB-profilen din

innen julaften,

tag oss,

og du er med

i trekningen
av ett 

festivalpass


