Studvest ble med faddervaktene på patrulje natt til torsdag.
I tillegg har vi samlet de beste bildene fra fadderuken.
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Something
Something

Om du kjeder
deg i Bergen,
følger du ikke
med i timen.
PETER HATLEBAKK
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Rekordmange i boligkø
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Frivilliggoder

• Norske utdanningsinstitusjoner tar inn
flere studenter enn det er beregnet plass til,
mener Norsk Studentorganisasjon.

Arkivfoto: ANDERS HELGERUD

Gambler på frafall
• – Læringsutbyttet blir dårligere når man
ikke har en ordentlig plass i forelesningssalen, sier student Marie Wendelborg.
SIDE 4 og 5

KULTUR Side 24 og 25
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Leder.

Arkivfoto: ANDERS HELGERUD

Sitert.

– I gjennomsnitt 363 rolige
dagar i året, er det verkelig alt vi skal få?

Foto: MARTE GARMAN

Kåsør Are Kalvø mener det er for gale at
festivaler som Øyafestivalen skal forstyrre
allminnelig ro i storbyene om sommeren.
(Aftenposten)

– Gode læringsmiljø er
helt avgjørende viktig, og
dette er tiltak for å sørge
for at vi får det.

Arkivfoto: JIN SIGVE MÆLAND

Torbjørn Røe Isaksen fikk blandet mottakelse for sitt forslag om å la lærerne bli
strengere. (VG)

Lukrativ stollek
Antallet studieplasser er satt av en grunn. Det bør institusjonene holde seg til.
Etter at det samordnede opptaket til høyere utdanning var
klart for en måned siden, har
Norsk
studentorganisasjon
(NSO) hatt et særlig fokus på
overbookingen som foregår i
høyere utdanning. Det vil si
at institusjonene bevisst tar
inn langt flere søkere enn det
er plasser til. Som NSO-leder
Anders Kvernmo Langset påpeker i denne ukens Studvest
hadde 28 av 45 utdanningsinstitusjoner en reell overbooking,
altså flere studenter enn det er
plass til.
Det er åpenbart at det ligger
økonomiske insentiver til grunn
for denne praksisen. Studiestedene blir belønnet for hver
student som fullfører eksamener.
Tar de inn for få studenter, betyr
det at de risikerer å tape penger
for manglende produserte studiepoeng. Svaret blir dermed å
ta inn flere studenter enn det

er plass til for å sikre penger i
kassen, og lukke øynene og
håpe på at antallet oppmøtte
studenter til studiestart er
sånn noenlunde likt som i
fjor. I så måte er nok Kvalitetsreformen mer passende å rette
kritikken mot enn institusjonene
i seg selv, men det er spesielt at
institusjonene ikke benytter de
verktøyene som allerede ligger i dagen når det kommer til
opptak.

Med dagens praksis er for

eksempel
ventelistesystemet
fullstendig verdiløst. Når institusjonene uansett tar inn flere
enn de har plass til, skal det
godt gjøres at førstemann på
ventelisten i det hele tatt kan
drømme om å komme inn på
studiet vedkommende ønsker
seg. Det er å føre studenter
bak lyset når institusjonene
bare viser deler av bildet når
opptaket er klart. I tillegg kom-

mer risikoen med at for mange
takker ja til studieplassen sin,
og man sitter igjen med for
mange studenter som kanskje
ikke får plass i auditoriene eller
seminarene, og som dermed får
forringet studiekvaliteten. Den
samme risikoen ville man ikke
løpt dersom man holdt seg til
ventelistesystemet, slik det er
laget for å fungere. Hadde de
holdt seg til sin egen grense,
ville de kanskje beholdt flere
studenter.

Resultatet er en ond spiral der
institusjonene kaster studieplasser som ikke eksisterer
etter søkerne. Som Harald
Åge Sæthre slår fast i Studvest
viser
undersøkelsene
hans
at studiestedene mister studenter som ellers kunne produsert studiepoeng dersom
studie-kvaliteten var bedre.
Dermed faller argumentet til
institusjonene litt på stengrunn

når den egentlige hensikten ikke
slår an i virkeligheten.

Samfunnet har en oppfatning

av at studenter som faller fra
studiene sine gjør det fordi de
ikke mestrer det. Det er vi ikke
enige i. Mange forsvinner nok
fordi studiekvaliteten er for
lav, og oppfølgingen for dårlig.
Å fylle studiene til randen og
litt til er neppe noe som bedrer
noen av delene.

Nestleder.

Fadderuken har rykte på seg for
å være i fuktigste laget, men
som Studvest kunne melde
fredag ble det i overkant fuktig
allerede før åpningen av studenthuset i det nye bygget til Høgskolen i Bergen. Det blir ikke
fadderuke før vannet står tre
centimeter på en ingeniørskole.

– Med jevne mellomrom
hadde vi med oss kontanter til henne på skolen, som
hun satte i en sparebok.

Arkivfoto: JIN SIGNE MÆLAND

DNS-sjef Agnete Haaland hadde en
lærer på Møhlenpris skole som brydde
seg i overkant mye om elevenes
privatøkonomi. (BT)

DELTA I VÅR INSTAGRAMKONKURRANSE!

Del din studentopplevelse, og få bildet ditt på trykk! Månedens beste bidrag får premie!

#STUDVEST

– Når dyr sidestilles med
mennesker, forvitrer også
menneskeverdet

Foto: ASCHEHOUG

Forfatter og journalist Mimir Kristjansson
er kritisk til den voldsomme oppmerksomheten hundedrapet i Rogaland har fått
den siste tiden. (NRK Ytring)

– TV 2 er ikke en god plass
å være for en dame over
50 år.

TV2-profil Trude Teige slutter i kanalen
etter to tiår, og går over til å være forfatter
på heltid. (VG)

Isla94 Slitne studentar søker ly i toreveret

Slinevaa Hipp hurra for givarglede i Bergen!
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Kommentar. Stavanger er oljebyen. Oslo er hovedstaden. I Trondheim er det masse trøndere. Bergen
er, om noe, Norges utdanningshovedstad.

By og universitet
PETER HATLEBAKK
Journalist

Ikke så å forstå at det ikke er
studenter andre steder. Ingeniørene holder, for eksempel,
stort sett til ved NTNU. Landbrukskandidatene på Ås er langt
mer dominerende i lokalmiljøet
enn noen her kan forestille seg.
Universitetet i Oslo har mange
sterke fagmiljøer spredt over
en by som stort sett driver med
andre ting. Årsakene til at Bergen likevel må regnes som universitetsbyen par excellence er
samspillet mellom forskningsog utdanningsinstitusjonenes
sentrale plassering og betydning.
Universitetet vårt ligger på et
høydedrag midt i byen, geografisk både samlet og adskilt fra
byen forøvrig. Studenter og universitetsansatte utgjør mer enn
en firedel av den befolkningen
som lever sine liv innenfor byfjellene, og sveises sammen av
lignende sosial adferd.
Nygårdshøydens
arkitektur
understreker denne lagånden blant unge akademikere. En blanding av markante
1960-tallsbygg og elegant citéarkitektur fra 1880-årene i et
landskap av ospetrær, biblioteker og kaffelattesjapper gir en
følelse av en litt døsig ettertenksomhet som minner om Oxford
eller Rive Gauche. Universitetsmuséets bygninger og klokkene
i St. Paul kirke skaper en kulisse
av tidløs verdighet som mangler
norske sidestykker – men som
er viktig for universitetsånden.

viser at nær sytti prosent av
studentene som uteksamineres
fra Universitetet i Bergen (UiB),
Høgskolen i Bergen, Norges
Handelshøyskole og de mindre utdanningsinstitusjonene
blir i Bergensregionen. De som
reiser blir enten helsepersonell i utkant-Norge eller skjønner tegningen og reiser hem til
Oslo eller Stavanger. Utdanningsinstitusjonene må trekke
de gløgge unge menneskene hit
all den tid vi verken har sentralforvaltning, finansmarked eller
oljebransjen, og derfor må leve
av egen innovasjon.

Vi som er byens studenter er
også byens fremtid i større
grad enn i de andre norske
byene av en viss størrelse.
Studentskipnaden i Bergens
Kandidatundersøkelse fra 2009

Likevel er forholdet mellom
universitetsmenneskene
og
byens borgere avmålt, og stundom anstrengt, akkurat som
i Bologna, Oxford og Boston.
Såkalte
town-gown-konflikter

Hver uke tar Studvest et
dykk i arkivet for å se hva
som skjedde på denne
tiden i gamledager.

har vært der helt siden universitetsbyene vokste frem. Når
denne kommentaren er på trykk
er vi nær halvveis i byens to
fadderuker, så tonen i Bergens
Tidende vil utvilsomt ha nådd
den høypatetiske frekvensen
som får UiB-rektor og studenttillitsvalgte til å love bot og
bedring på vegne av dem alle.
Et sikkert tegn på at det stunder
mot høst.
For byens akademiske borgere
er ikke «oss». Vi vekker undring
og harme i like deler blant dem
som klipper hår, selger fisk og
skriver avis i Bergen.
Kulturforskjellene er på sitt
mest markante i møtet mellom restene av det bergenske
handelsborgerskap
og
akademikerne. Du vet – de over-

parfymerte, beduggete som lar
seg observere på Festspillåpningen og i kroer du aldri frekventerer.
Paradokset er at de gamle kulturinstitusjonene av borgerlig
opphav gjør byen interessant
for unge voksne å etablere seg
i. Bergen har flotte muséer og
snodige små antikvariater. Byen
kappes med Göteborg om å ha
Nordens beste symfoniorkester.
Her er kurante jazz- og samtidsmusikkfestivaler, et av Europas fremste dansensembler og
Norges største kunstsamling.
De fleste byer på Bergens størrelse er langt, langt mindre interessante for en urbant sinnet
ung voksen: Om du kjeder deg
i Bergen, følger du ikke med i
timen.

Så er det kortsynt at byens
småborgerlige makthavere nedprioriterer mange av tjenestene
som gjør byen interessant for
unge voksne. De offentlige rom
på Nygårdshøyden og Møhlenpris har forfalt i to tiår. Det er
galt nok med sviktende gatebelysning, studentboligkrise, et
stort åpent narkotikamarked og
svake kommunikasjonsårer til
bydelene. Forfallet i det bergenske skolesystemet er verst. For
kveldens berusede fadderbarn
er morgendagens småbarnsforeldre – og er byen heldig, blir
de Bergens fremtid.

Illustrasjon: Simen Langeland

Pappa betaler

Greit med lav lønn

Boligkrisen var også et faktum i
1977. En 17-åring og en 20-åring –
og deres far – søkte hypermoderne
leilighet. «Pappa bet. meget høy
leie for den rette leil. Veloppdragne
begge to.» En annen student satt
i Byparken med pappskilt foran
seg. «Jeg er desperat, kan De skaffe
meg et sted å bo.» Advokat- og
direktørbarna kunne lene seg
bak billettmerket «pappa betaler»
mens resten av barna kun lente seg
til et tre i parken, med et pappskilt
som oste av desperasjon. Intet nytt
under solen, altså.

De ansatte ved SommerKvarteret
i 2004 synes det var greit med
en relativt lav lønn. Torfinn
Borlaug i Hotell- og restaurantarbeiderfordundet rådet de
ansatte til å organisere seg for
å kunne kreve tarifflønn, som
ville gi dem 22 kroner ekstra for
hver arbeidstime. De ansatte var
likevel fornøyd med 90 kroner
i timelønn - de fikk tross alt
bonustillegg, for eksempel for å
vaske opp spy. To kinobilletter
per spy burde vel være mer enn
nok motivasjon.

Studvest 24. august 1977.

Studvest 19. august 2004
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PUNGER UT FOR PENSUM

• Det er store forskjeller på hva studenter på ulike studier må betale
for pensumbøker, viser en gjennomgang som Bergens Tidende har gjort.

Mens studenter på sykepleiestudiet må ut med over 7000 kroner, får
førsteårsstudenter på NHH sine bøker til 2500 kroner. Pernille Marie Våge,
leder for Studentparlamentet ved HiB, er overrasket over forskjellene.
– Uavhengig av hva du studerer, er det jo likt lån og stipend, sier hun til BT.

Så mye overbooker de ved høyere
Nye studenter blir
møtt av overfylte auditorier og klasserom.
Studenter ved UiB og
Norsk studentorganisasjon er frustrerte.
Tekst: ADRIAN BROCH JENSEN
abj@studvest.no

Foto: JARLE HOVDA MOE
jhm@studvest.no

– Jeg føler at universitetet ikke
tar oss helt på alvor, og læringsutbyttet blir dårligere når man
ikke har en ordentlig plass i
forelesningssalen, sier Marie
Wendelborg.
Sammen med Julie Haatuft
har den ferske sosiologistudenten blitt nødt til å finne seg plass
bak pultene i et overfylt auditorium på Studentsenteret.
28 av 45 feilberegnet
Hvert år blir det tilbudt flere
studieplasser enn Kunnskapsdepartementet
finansierer.
Norsk
studentorganisasjon
(NSO)mener dette er problematisk.
– I fjor feilberegnet 28 av 45
utdanningsinstitusjoner,
noe
som førte til at de hadde flere
studenter enn det er beregnet
plass til. Konsekvensene av
dette kan bli dårligere studiekvalitet, sier NSO-leder Anders
Kvernmo Langset.
På landsbasis var det i fjor 32
000 flere studenter ved høyere
utdanning enn institusjonene
hadde planlagt på forhånd.
– Vår påstand er at om du
ved studiestart blir møtt med
fulle lesesaler, kantiner og auditorium blir summen av dette en
negativ spiral som fører til økt
frafall, sier Langset.
– Alltid overfylt
Amalie Knutsen Berntzen er
leder for fagforeningen Tekna
sin studentgruppe. Tekna går
hardt ut mot overbookingen,
og selv har Berntzen vært påvirket av overfylte studier ved
Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet (Mat-nat) på
universitetet (UiB).
– Jeg har studert her i tre år,
og har aldri vært i en første forelesning som ikke var overfylt.
Jeg har opplevd at professorene
har bedt folk om å gå fordi de
sannsynligvis aldri vil få plass,
sier Berntzen.
Rekruttering til realfag har
omsider båret frukter. Men
mens antall studenter som får

OVERFYLT. I auditoriet «Egget” må nyankomne studenter benke seg ned i trappene og bak pultradene for å få plass. – Dette er andre gang det skjer, så jeg
håper vi får plass snart, sier student Marie Wendelborg.

tilbud om plass ved realfag har
økt med åtte prosent på landsbasis siden i fjor, har antall
studieplasser kun økt med én
prosent.
– Mange studenter møter
aldri en veileder eller professor,
og de mangler tilgang til utstyr på
laboratoriene. Det vi vinner i økt
antall kvalifiserte søkere taper
vi i økt frafall, sier Berntzen.

seg at vi har flere studenter enn
vi har ressurser til, er det noe vi
må ta tak i, men det har ikke noe
med den vanlige overbookingen
å gjøre, sier Olsen.
Han sier at tilstandene som
Berntzen beskriver på Mat.nat.
er beklagelige.
– Dette må vi eventuelt løse
ved å kjøre parallelle kurs, eller
ansette flere.

Mange studenter møter aldri en veileder
Amalie Knutsen Berntzen, leder i Tekna student

– Holder ikke løftene
I et innlegg i Aftenposten 31. juli
skriver rektor og viserektor ved
UiB at alle nye studenter skal
være trygge på at de får plass i
laboratorier og auditorier.
– Tekna var til stede i forelesningssalen nå nettopp. Her var
det studenter stående utenfor
auditoriet som ikke hadde fått
plass, sier Berntzen.
Rektor ved UiB, Dag Rune
Olsen mener det er viktig å
skille mellom overbooking og
kapasitet for studieplasser.
– Overbooking er kun en mekanisme for å sikre at studeplassene blir fylt opp. Om det viser

HiB overbooker mest
Høgskolen i Bergen (HiB) har
hatt den høyeste reelle overbookingen i Bergen de siste fire
årene, ifølge tallene Studvest
har undersøkt. Rektor Ole-Gunnar Søgnen mener dette er uproblematisk.
– Vi tar høyde for nok plass i
klasserommene når vi overbooker. Vår erfaring gjennom
mange år er at det gjennomsnittlig er ti prosent av dem som sier
ja til studietilbud hos oss, som
ikke møter opp, sier Søgnen.

– Umulig å beregne

–

Frafallsforsker mener
det er svært viktig å se
på den grunnleggende
filosofien som ligger
bak overbooking.
Harald Åge Sæthre er rådgiver
på Mat-nat. og har arbeidet
lenge med frafallsproblematikk.
Når det kommer til overbooking, mener han at det viktigste
poenget, som han synes har
blitt lite belyst i debatten, er den
grunnleggende filosofien som
ligger bak overbookingen.
– Rektor og prorektor ved
UiB har uttalt at overbooking er
viktig for å sikre et riktig antall
studenter ved studiestart, med
tanke på studiekvalitet. Denne
filosofien støtter jeg, sier Sæthre.
Den andre filosofien er å
tilby for mange studenter studieplass det første semesteret - fordi
man har erfaring med at mange
slutter i løpet av dette første
halve året - og dermed ender
man opp med de «mest egnede
studentene» i andre semester.

Ifølge
mine
undersøkelser
baserer denne siste filosofien
seg på en stor misforståelse.
Det forsvinner nemlig en god
del egnede studenter det første
semesteret, som man kunne
fått med seg videre om studiekvaliteten hadde vært bedre,
sier Sæthre.
Uansett hvilken filosofi utdanningsinstitusjonene følger
er det å beregne frafallet helt
nøyaktig, «en rimelig umulig
øvelse». Særlig ved de mindre
selektive
studiene,
ifølge
Sæthre.

OVERBOOKING

• Hvert år blit det tilbudt flere studieplasser enn Kunnskapsdepartementet finansierer.
• Dette er strategisk for å hindre at
søkere får tilbud sent, og et studieopptak som kan strekke seg lenger utover
høsten.
• Overbookingen baserer seg på tall
fra tidligere år over hvor mange av
dem som får tilbud om studieplass
som møter opp når studiet starter.

STUDVEST
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«ARABISK VÅR» PÅ NHH

UTDANNING LØNNER SEG

Handelshøyskoles Studentforening (NHHS). Nå ønsker partiet
selskap, og har invitert 14 andre partier til å etablere seg på NHH.
– Etter den «arabiske våren » forrige semester er et naturlig neste
steg å få flere partier hit, sier leder Hogne Ulla i en pressemelding.

dersøkt inntektsstrømmen over et helt livsløp. – Det er et oppskrytt
problem at nordmenn er overutdannet. Den høye avkastningen
viser at bedriftene er villige til å betale for utdannelse, sier professor Kjell G. Salvanes til Dagens Næringsliv.

• Det måtte en underskriftskampanje og omvalg til, men i vår
fikk omsider Unge Venstre NHH bli en fullverdig del av Norges

• Ett ekstra år med studier gir i gjennomsnitt ti prosent høyere
lønn, ifølge en ny studie fra NHH. Forskerne bak studien har un-

TYVERI PÅ PSYKOLOGISK FAKULTET

•

I løpet av sommeren har flere ting blitt stjålet fra kjelleren på
Psykologisk fakultet. Skap skal ha blitt klippet og tømt, og hyllene
i lesesalen er tømt. Tore Reigstad, brann- og sikkerhetsingeniør ved
Universitetet i Bergen, har følgende råd til studenter som har blitt
frastjålet eiendeler: – Private eiendeler må studentene selv melde
stjålet til politiet. Det kan gjøres på politiets nettsider, sier han.

utdanning
FORDELING AV STUDIEPLASSER 2014
Planlagte studieplasser
Tilbud om studieplass

7000
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HiB
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Antall oppmøtte studenter for 2014 er ikke klart.

SÅ MYE BOMMET DE
Oversikt over antall studenter møtt i forhold til planlagte studieplasser ved institusjonene. Rødt tall betyr for mange oppmøtte studenter, og grønt tall betyr for få.
2012

2013

190

VE TE BERGEN. Jhonnatan Carvalho, Ugo Comparotto, Lucas Benincà og João Pedro Manila bor – som de fleste internasjonale studenter – på Fantoft studentboliger. – Vi trives her. Det er veldig sosialt og man møter folk fra hele verden,
sier Ugo Camparotto.

Brasilianere flokker til UiB
Brasilianerne er nå
den tredje største internasjonale studentgruppen ved universitetet.
Tekst: LARS EIVIND MÅSEIDE
lem@studvest.no

175

Foto: SESILIE BJØRDAL
sb@studvest.no
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– Jeg hadde hørt at Bergen var
en av Europas vakreste byer og
ville oppleve en annen kultur. I
tillegg er Norge i verdenstoppen
i lykkemålinger og velferd, sier
brasilianeren Jhonnatan Carvalho om valget om å reise til
Vestlandet for å studere.
Tall fra Universitetet i Bergen (UiB) viser at brasilianske
studenter nå utgjør den tredje
største internasjonale studentgruppen – kun slått av tyske
og franske studenter. Dette til
tross for at landet ligger rundt ti

av dem ved Det matematisknaturvitenskapelige
fakultet
(Mat.nat.).
Forklaringen på hvorfor de
flokker til UiB og Mat.nat. skyldes det brasilianske finansieringssystemet Science without
Borders (SwB), som tilbyr økonomisk støtte til studenter innen
naturfag, teknologi og helsefag
som ønsker et studieopphold i
utlandet.
– SwB gir oss en mulighet til
å studere utenlands og lære om
andre kulturer. Forhåpentligvis
kan vi også lære mye faglig som
vi kanskje ikke ville gjort i Brasil, sier Benincá.
Norge ble en del av SwB
i 2013 og hadde til sammenligning kun 20 studenter i fjor.
Viserektor for internasjonalisering ved UiB, Anne Christine
Johannessen, mener det er gledelig, men spesielt at så mange
strømmer til Norge.

Disse studentene beriker studiehverdagen
til de norske studentene og ansatte
Anne Christine Johannessen, viserektor for internasjonalisering ved UiB

tusen kilometer fra Bergen.
– Det er veldig mange gode
studier her som holder høy
kvalitet. Her undervises det
også på en annen måte enn
i Brasil, med kortere og mer
aktive forelesninger, forklarer
Lucas Benincá.

233

408

Støttes økonomisk
Av de 46 brasilianerne som begynte ved UiB i høst er hele 36

– Dette er en bevisst utdanningsstrategi fra Brasil sin side.
De reiser selvsagt også til andre
land, men de oppfatter nok
Norge som et spennende land å
studere i, og at vi tilbyr de studiene og den kvaliteten som de
brasilianske studentene er ute
etter, forklarer hun.
– Beriker studiehverdagen
Selv om UiB ikke har noe spe-

sielt fokus på Brasil er internasjonale studenter en viktig del av
akademia ifølge viserektoren.
– Internasjonalisering er
veldig viktig for oss. Disse studentene beriker studiehverdagen til de norske studentene og
ansatte. Det gir oss en internasjonal forståelse av studiene, sier
Johannessen.
Brasilianerne har kun vært i
Norge i noen uker, men har rukket å gjøre seg kjent med et av
Bergens mest beryktede karaktertrekk.
– Det regner veldig mye her,
men når sola er oppe er alle ute
og går tur i fjellene. Naturen her
er virkelig vakker og nordmenn
er alltid hyggelige og hjelpsomme. Jeg håper at vi i løpet av
dette året vil vokse som mennesker og bringe noe av Norge
tilbake til Brasil, sier João Pedro
Manila.

INTERNASJONALE STUDENTER VED UIB
Her kommer de fra:
• Tyskland 190
• Frankrike 60
• Brasil 46
• Spania 44
• Italia 30
• Nederland 28
• Storbritannia og Nord-Irland 25
• Polen 24
• Kina 21
• USA 19
Totalt: 765 internasjonale studenter
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Over tusen flere i studentboligkø

HELDIG. Masterstudent Jonas Koeslinger fant det rette stedet hos Thord Nævdal på Minde etter flere visninger og mange dager på luftmadrass. – Rommene jeg fant i sentrum lå på mellom 5000 og 5500
kroner, og var veldig slitne og dårlige. Dette er det fineste jeg har sett hittil, sier han.

Jonas Koeslinger sov
på luftmadrass da han
kom til Bergen for å
studere. Studentbolig
hos SiB kunne han
nemlig bare drømme
om.
Tekst: ANNE SOFIE LID BERGVALL
asb@studvest.no

Foto: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN
lrt@studvest.no

I juli søkte Jonas Koeslinger (25)
studentbolig hos Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Da august kom, hadde han fremdeles
ikke funnet seg et sted å bo. Da
ble luftmadrass på gulvet til en
kompis redningen frem til han
fant seg en bolig.
– Søknaden min hos SiB står
fremdeles som ubehandlet, sier
han.
Takler ikke presset
Koeslinger er en av mange studenter som har måttet finne på

kreative løsninger i vente av et
sted å bo. I august sto hele 2747
studenter i kø for å få studentbolig hos SiB. Det er en økning
på nesten 1200 siden 2011. 		
Boligdirektør i SiB, Stein
Ove Halhjem, sier at det har
vært veldig stor pågang hos dem
i sommer.
– Det har vært høyt trykk,
og det kan blant annet ha sammenheng med at Handelshøyskolen BI har blitt med i SiB. Vi

ikke garantere at situasjonen vil
bli bedre de neste årene.
– SiB er en attraktiv aktør
for mange i det private markedet, men å bygge studentboliger
tar tid, og vi må se tre til fem år
frem i tid.
Hundrevis av ledige boliger
Samtidig som boligkøene hos
SiB blir lengre, står hundrevis
av boliger ledige på det private
markedet. Jonas Koeslinger

Det er ikke et luksusproblem, det er beinhard
prioritering
Tor Sivertsen Prestegard, leder for Velferdstinget i Bergen

har merket stor pågang fra dem,
sier han.
Halhjem innrømmer at de
ikke klarer å etterkomme behovet for studentboliger.
– Det er ingen hemmelighet
at vi har for få boliger, og selv
om det er positivt at BI er med i
SiB, blir jo ikke boligsituasjonen
bedre av det, sier han.
Boligdirektøren kan heller

fant endelig det rette stedet
på visning hos Thord Nævdal,
som fremdeles hadde flere rom
ledige på Minde i midten av august. Nævdal synes det er rart at
det ikke har vært større pågang.
Daglig leder i Utleiemegleren,
Eirik Hove, mener det kan ha
sammenheng med forandringer
i utleiemarkedet.
– Det har blitt flere små ut-

leiere, som gjør at det blir et
lavere press på markedet. Samtidig er leieprisene høyere enn
noen gang, blant annet fordi
boligprisene er så høye, sier
han.
Sentrale behov
Hove mener studenter nedprioriterer både pris og standard
for å bo sentrumsnært.
– Du skal ikke langt utenfor
sentrum før studenter synes
boligen er uinteressant, sier
han.
Thord Nævdal mener dette
kan være en av grunnene til
at han ikke har fått leid ut alle
rommene ennå.
– Studenter er veldig
kresne når det kommer til å bo
i nærheten av sentrum, selv om
det er kollektivtilbud, sier han.
Tor Sivertsen Prestegard er
leder i Velferdstinget i Bergen
(VT). Han mener det ikke har
noe å gjøre med å være kresen.
– Det er ikke et luksusproblem, det er en beinhard prior-

itering. Isolasjon er tett knyttet
til frafallsstatistikkene, og da er
det viktig med nærhet til der alt
det sosiale skjer.
Jonas Koeslinger er enig i at
det er viktig med nærhet til sentrum, men har ingenting imot å
bo på Minde.
– Jeg sitter nok på lesesalen,
så jeg sykler gjerne. Nå må jeg
bare skaffe meg sykkel og
regntøy, sier han. STUDVEST.

no

STUDENTER I BOLIGKØ I AUGUST

• 2011: 1569
• 2012: 1998
• 2013: 2460
• 2014: 2747
Kilde: SiB

STUDVEST
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HAR DU TJENT FOR MYE?
For å få maksimalt stipend i 2014
kan du ikke ha inntekt høyere enn 157
265 kroner i løpet av kalenderåret.
• Er inntekten din høyere enn
grensene, får du mindre stipend.
Lånekassen bruker opplysninger fra
Skatteetaten for hvert kalenderår du
får støtte.
•

HAR DU STRØKET PÅ EKSAMEN?
Har du ikke bestått utdanningen du
har fått støtte til å ta, blir heller ikke
hele omgjøringslånet til stipend.

•

DELTIDSSTUDENT?

HVA SKJER HVIS DU HAR
TJENT FOR MYE?
• Regn det ut slik: Ta utgangspunkt i hele
årsinntekten før skatt og trekk fra beløpsgrensen til Lånekassen. Differansen er altså
det du har tjent for mye. Stipendet blir
redusert med fem prosent per måned av dette
beløpet:
Inntekt over beløpsgrense x fem prosent x antall måneder med støtte = omgjøringsbeløpet.

Tar du deltidsutdanning gjelder de
samme inntektsgrensene som for
fulltidsutdanning, men du får likevel
mindre reduksjon av stipendet avhengig av hvor mange prosent deltid du
studerer. Studerer du 50 prosent, får du
bare halvparten av trekket en fulltidsstudent ville fått.

•

Har du tjent 165 000 i 2014 har du tjent
7 735 over beløpsgrensen. Har du da også fått
støtte i ti måneder, ser regnestykket slik ut:

•

Kr 7 735 x 0,05 x 10 måneder = 3 867,50 kroner blir gjort om fra stipend til lån.

FOR STOR FORMUE?

Dersom du har for høy formue, er dette
måten å sjekke hvor mye som blir omgjort til
lån:

•

Formuegrensen for enslig søker i
2014 er 357 782 kroner.
• Lånekassen bruker Skatteetatens
opplysninger om din nettoformue
for å sjekke om du kan få maksimalt
stipend. Nettoformuen er summen
av verdien du eier, minus din totale
gjeld (for eksempel verdien av husog bankinnskudd minus gjeld til
Lånekassen og huslån).
• Er du gift eller har samboer
med felles barn, vil stipendet
behovsprøves mot den samlede
formuen deres.
•

Formue over beløpsgrensen x 2 prosent x
antall måneder med støtte = omgjøringsbeløp.
Har du for eksempel en formue på 380 000
kroner når beløpsgrensen er 357 782 kroner,
ser regnestykket slik ut hvis du har fått støtte
i ti måneder:

•

Kr 22 218 x 0,02 x 10 måneder = 4 443,60
kroner blir gjort om fra stipend til lån.
(Regneeksempel fra lanekassen.no)

BOR DU SAMMEN MED
FORELDRENE DINE?
Du har ikke rett til stipend om du
bor hjemme hos foreldrene dine.
Du får samme beløpet utbetalt som
alle andre, men dette kan ikke bli
omgjort til stipend senere.

•

Stipendtabbene du bør unngå
Jobber du mye ved
siden av studiene og
har vært flink til å
spare? Her er fallgruvene du bør vite om
hvis du vil ha fullt stipend fra Lånekassen.
Tekst: MAGNUS MULLIS EKELI
mme@studvest.no

Illustrasjon: ØYSTEIN BIRKENES

At studenter får omgjort inntil
40 prosent av lånet fra Lånekassen til stipend om de består alle
eksamenene er noe «alle» vet.
Likevel fikk hele 41 700

studenter redusert stipend i
2012 fordi de hadde for høy
inntekt, formue eller trygd.
Det er nemlig flere grunner (se
faktaboksene) til at studenter
sitter igjen med høyere studielån enn strengt tatt nødvendig
etter studietiden.
– Bevisst valg
Kommunikasjonsrådgiver
Christin Dammen i Lånekassen
har ingen tro på at det er studentenes uoppmerksomhet som er
hovedårsaken til at så mange
får redusert sitt stipend. Hun
mener det er et valg mange tar

og ikke en forglemmelse.
— De fleste studenter er klar
over at de ikke får omgjort lån
til stipend om de bor hos foreldrene sine, og de fleste studenter er også kjent med at de ikke
kan tjene ubegrenset og fortsatt
få full omgjøring, sier Dammen.
Forbrukerøkonom Elin Reitan
i Nordea ber studentene følge
godt med på hva de tjener slik at
det ikke blir mer enn inntektsgrensen på 157 000 kroner.
— Tjener du mer sitter du
nemlig ikke med mye igjen av
hver hundrelapp du tjener, rett
og slett fordi staten skal ha sin

del av pengene i form av skatt,
samtidig som stipendet blir
kuttet om du tjener over denne
summen, sier Reitan.
Skattefrie småjobber
Selv om konsekvensene kan
bli store om studentene overskrider inntektsgrensen, gir forbrukerøkonomen flere tips til
hvordan studentene kan slippe
å bekymre seg for stipendet
samtidig som de tjener penger.
— Som student bør man utnytte frikortet fullt ut. Man kan
tjene 40 000 uten å betale skatt.
Man kan også tjene 4000 kro-

ner per arbeidsgiver på såkalte
skattefrie småjobber, som for
eksempel å sitte barnevakt for
noen. Forutsetningen er at oppgavene du får betalt for utføres
innenfor hjemmet, sier Reitan.
Forbrukerøkonomen oppfordrer også studentene til å
jobbe balansert ved siden av
studiene slik at ekstrajobben
ikke fører til at man må bruke
lengre enn normert tid.
— Det koster både i form av
redusert stipend, tapt arbeidsfortjeneste og pensjonsopptjening, sier Reitan. S
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Utsatt åpning av Kronbar
En vannlekkasje gjør
at Høgskolens splitter
nye studenthus ikke er
klart til semesterstart.
Tekst: SOFIE SVANES FLEM
nyhetsredaktor@studvest.no

Tekst og foto: ROBERT NEDREJORD
rn@studvest.no

Det var fredag 15. august at brannvesenet rykket ut til et av Høgskolen i Bergens (HiB) splitter
nye bygg på Kronstad. Da de
ankom viste det seg at alarmen
var utløst av en vannlekkasje i
andre etasje. Utrykningsleder
kunne fortelle om tre centimeter vann på gulvet, og vann
som hadde havnet i sikringsskap
og vegger.
Nå er Studenthuset stengt
på ubestemt tid. Kronstad huser
kontorer til ansatte og studentorganisasjoner, samt den nye
studentpuben Kronbar.
Menneskelig feil
– Antagelig har ett av rørene ikke
vært langt nok inne i det andre
når de har blitt festet sammen.
Dette er en menneskelig feil
som dessverre skjer, sier Alda
Moryce Christensen, forvalter i
Statsbygg for Campus Kronstad.
Det er Statsbygg som har
vært byggeleder for det nye
bygget, og som nå har ansvaret
for å reparere skadene.
– Dette går på garanti, og
det er trolig entreprenøren som
må legge ut for ekstrakostnadene. HiB skal ikke belastes, sier
Christensen.
Arbeidere jobber i skrivende
stund på spreng for å begrense
og kartlegge skadene. Det er
foreløpig uklart hvor lang tid det
vil ta før bygget kan tas i bruk.
– Normal tørketid for slike
bygg er cirka fire uker.

Kontorene hardest rammet
Det er kontorene som er hardest
rammet av lekkasjen. Studenthuset er ikke så hardt rammet,
og kan trolig tas i bruk tidligere.
– Byggeleder mente at det
ville gå en knapp uke før vi kan
åpne baren. Men vi vet det ikke
sikkert før rapporten fra skadefirmaet er klart, sier Christensen
i Statsbygg.
Elin Folgerø Styve, kommunikasjonsdirektør ved HiB, sier
at Høgskolen jobber for å finne
midlertidige kontorer til de som
er rammet. Semesterstart og
fadderuken vil gå som planlagt.
– Dette går ikke utover noen
planlagte arrangementer, lover
Styve.
– Utenfor alles kontroll
Samme dag som lekkasjen fant
sted, skulle den nye studentpuben ha åpningsfest for de omlag
femti frivillige som skal jobbe der.
Festen måtte flyttes i siste liten.
– Det er veldig synd, men
utenfor alles kontroll, sier leder for
Kronbar, Bård Vågsholm Husby.
Han prøver likevel å se det
positive i situasjonen.
– Nå er vi i alle fall ekstra klare
når vi først får låst opp dørene for
studentene, sier Kronbarlederen.

CAMPUS KRONSTAD

• Ferdig våren 2014, og tas for
første gang i bruk i høst.
• Studiested for omlag 6000
studenter og 600 ansatte.
• Ligger på NSBs gamle verkstedstomt. De gamle verkstedsbyggene er bygget om til idrettshall,
bibliotek, studenthus og kantine
som er integrert med nybygget.
• I tillegg har HiB campus i Møllendalsveien, som er studie-sted
for rundt 1000 studenter og 100
ansatte.
kilde: hib.no

REGN UTE, REGN INNE. Slik så det ut i Kronbars lokaler fredag ettermiddag. Studenthuset blir stengt i fadderuken, men
Statsbygg er optimistiske og tror baren kan tas i bruk igjen innen en uke.

Mandag 25.aug kl. 18.00

Boken om
høysensitivitet

Olav H. Hauge | 500,- (inkl. bok)

Tirsdag 26.aug kl. 19.00

Kritisk kvartett
Olav H. Hauge | 50,-

Onsdag 27.aug kl. 20.00

Comino Høstlansering
Olav H. Hauge | Gratis

Torsdag 28.aug kl. 19.00

Mindfulness og selvledelse i multitaskingens tidsalder
Auditoriet | 180,–

Torsdag 28.aug kl. 21.00

Bruddstykker 2014

Onsdag 27.aug kl. 19.00

Møt Yahya Hassan
- Bokbad og opplesning med
debutantsensasjonen.
Østre Skostredet 5-7
litthusbergen.no

Auditoriet | 100,-

Olav H. Hauge | Gratis

Lørdag 30.aug kl. 11.00

Lillelørdag: Litteraturkafé
Olav H. Hauge | 30,-

Lørdag 30.aug kl. 14.00

Hallo i havet!
Alver | 30,-

Studenttilbud!
semesterkort for høsten 2014 - kun 2200,www.yogarommet.no

*gyldig 01.08-15.12

Nyinnflyttet?
Den mobile gjenvinningsstasjonen som kjører i
sentrum og på Laksevåg tar imot sortert grovavfall
som pappesker, plast
møbler, farlig avfall,
elektronikk og
mye mer.

VI HAR
BRUKTHJØRNE!

Hent brukbare
ting helt
gratis.

STED OG TID:
MANDAG 15.00 –19.00
Ved fotballbanen på Møhlenpris
TIRSDAG 15.00 –19.00
Ved billettluken, Bergen Kino
ONSDAG 15.00 –19.00
Ved returpunktet på Klosteret

Leveringspriser:
se bir.no. Vi tar kort!
Papp, plastemballasje,
EE-avfall og farlig avfall er
gratis å levere.

TORSDAG 15.00 –19.00
I Gjeble Pederssønsgate i Sandviken
FREDAG 15.00 –19.00
På Damsgårdsallmenningen
på Laksevåg

bir.no | 815 33 030 | facebook.com/BIRrenovasjon
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Endelig er HiB i mål

– GOD TREND. Pernille Marie Våge håper at fadderuken ved HiB fortsetter den gode trenden fra fadderuken til UiB. – Vi har et godt samarbeid med Studentsamskipnaden i Bergen og deres lykkepromillekonsept.

Pernille Marie Våge

Alder: 23 år.
Studie: Master i undervisningsvitenskap.
Aktuell: Leder for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen
(HiB).

Endelig åpnes dørene
på Høgskolens nye
campus. Studentpolikerne har vært
aktivt med gjennom
det hele, og puster nå
lettet ut.
Tekst: HELLE KARINA JOHANSEN
hkj@studvest.no

Foto: JARLE HOVDA MOE

Studentparlamentet er sexy

jhm@studvest.no

Nesten da. Onsdag åpner
Høgskolen i Bergen (HiB)
de splitter nye dørene på
Kronstad. Alt burde vært
på stell. Men etter en vannlekkasje på fredag, er åpningstalen til lederen for studentparlamentet ved HiB i skrivende stund på en stasjonær PC
i et rom uten strøm, i et bygg
hun ikke får tilgang til. Så da
Pernille Marie Våge møtte
Studvest mandag formiddag,
var nok stressnivået høyere enn
hun hadde håpet på.

Først: Gratulerer med nytt bygg.
Er dere fornøyde?
Ja! Vi er så stolte at vi nesten
sprekker. Nå er vi endelig i
hus. Prosessen har vært spennende, og vi har fått være med å
bestemme masse. Alt fra hvordan bygget skal utformes, navn
rundt om på campus, til hvilke
type stoler som skal kjøpes inn.
Viktigst av alt har vi fått lov til
å være med på å bestemme
hvordan Studenthuset skal
utformes, og dermed påvirke hverdagen til de frivillige organisasjonene ved
HiB. Og baren! Vi håper at
Kronbar blir et samlingspunkt for studentene.
Snakk om bar, nå begynner
snart fadderuken. Gleder du
deg?
Ja. Og jeg håper at opplegget til
fadderstyret blir bra. Fokuset
i fadder-uken skal ikke være
heisafyll, men å bli kjent med
andre. Man skal klare å se folk i
øynene dagen etterpå. Jeg synes
at tiltakene med nattbusser i
fadderuken og faddervakter i

byen er bra. Det er viktig med
trygghetstiltak.
Har du noen tips til de ferske
studentene?
Ta kontakt med folk rundt deg,
de nettverkene du skaper nå er
livsviktige for de neste tre, fem
eller åtte årene. Noen må ringe
å vekke deg når du egentlig
skulle vært på lesesalen klokka ni om morgenen. Det er en
viktig del av studietiden: Å
skape nettverk og få venner.
For min del har det å delta i
studentpolitikken gitt meg et
stort nettverk og flere venner
enn jeg har hatt noen gang.
Hvordan begynte du å engasjere
deg i studentpolitikk?
Jeg startet på den nye lærerutdanningen. Der fant jeg fort ut
at hvis man ville ha noe forandret så måtte man engasjere seg.
Så jeg meldte meg frivillig som
tillitsvalgt, dro på kurs og så
ballet det liksom på seg. Det
er også gøy å se at man har
gjennomslagskraft. At det man
jobber for faktisk resulterer

i forandringer. Men, som
studentpolitiker jobber man ikke
så mye for egen vinning som for
de som kommer etter oss. Det
blir litt solidaritetsarbeid.
Noen kan kanskje si at studentpolitikk virker kjedelig. Hva sier
du til det?
Haha! Studenparlamentet er
sexy! Neida, men det er jo veldig
gøy for oss som driver med det.
Og vi påvirker faktisk. For min
egen del har det også hjulpet
meg gjennom studietiden, og
det har forberedt meg til
arbeidslivet, ved å gjøre meg
enda tryggere til å stå i et
klasserom å undervise. Vi er
sosiale
også.
Diskusjonene
følger gjerne med ut på en øl i
litt mindre formelle former. Og
de kan være vel så viktige.

Har du tips til personer
vi kan snakke med?
tips@studvest.no

SØK AVGANGER
OG KJØP BILLETT MED MOBILEN

Griegakademiets åpningskonsert
Fredag 22.8. kl 19:30
Johanneskirken
Studenter og lærere åpner semesteret med et storslått og
variert konsertprogram.

# blifrivillig!
Er du i tvil om du skal bli frivillig på Kvarteret? Har du
spørsmål du trenger å få svar på? Frykt ikke! Daglig leder
på Kvarteret, Khiem Tran, gir deg svarene du trenger.
Bare #ringkhiem på 40626619 eller bruk emneknaggen
på Twitter eller Facebook!

Gratis entré!

Mer info om konserten:

www.uib.no/grieg

Ringevikarer søkes
- Aktuelle oppgaver er undervisning, arbeid som assistent mm.
- Steinerskolen på Skjold ligger vakkert til ved Nordåsvannet,
5 minutter fra nærmeste bybanestopp.

Kontakt:
Telefon: 926 60 419
kari.frid@steinerskolen.no
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DEBATT
TWITRA YTRINGAR
Tale H. Ellingvåg
@ellingvag
- Hæ? Er det russ i
gatene nå?
- Ja. De har begynt på
studier. #fadderuke
Ingrid
@ingridnordheim
Til info: fadderuke er
slitsomt
Hordalandpolitiops
@Hordalandpoliti
Bergen
sentrum:Studentene
fester og sentrumsbeboere kjefter.
Politiet kjører fra fest
til fest,snart kjenner vi
hver eneste gjest.Vis
hensyn!
Thomas Seltzer
@ThomasSeltzer
Si hva du vil om det folk
kaller Livets harde skole
i sosiale medier-CV’en
sin, men de slipper
ihvertfall FADDERUKE 😢😪
Tore Borkhus
@Borkhus
“Gruppe seks” roper
gruppe seks. Og alle
som går forbi blir skuffet over å se håndbak
og ikke det de trodde.
#fadderuke

Mathias Fløtaker
@Mathisss
Bodd aleine i 23 timer.
Oppsummering: Det
er dyrt å være student.
Men Bergen er fint, om
ikke annet.
snorkel
@uheldigspydig
BETRAKTELIG mye
mindre fadderuke i
monitor takk
Studentguide Bergen
@studentibergen
Du vet du er
førsteårsstudent, når du
tror at fylla i ukedagene
er eksklusivt for fadderuken.
Marius Mikkel Kjølst
@mmkjoelstad
Du vet det er fadderuke
når eimen av gammel
øl sprer seg utover
fakultetet.
Frøy Gudbrandsen
@FGudbrandsen
Bergen sentrum i dag:
Turistsesong+lærerstreik
+fadderuke=intenst.

STUDVEST.no/meninger

Her finner du lederartikler, kronikker,
kommentarer og leserdebatt
Frist for leserinnlegg fredag kl 16

Vi trenger krevende studenter
STUDIESTART
TERJE MØRLAND
DIREKTØR I NOKUT

I disse dager sparkes fadderdagene i gang på studiesteder
rundt om i Norge. Campus fylles
med nye, forventningsfulle studenter som er klare til å ta fatt
på studentlivet. Etter hektiske
bli-kjent-uker starter hverdagen med forelesninger, seminarer og lange dager på lesesalen.
Som student forventes det at du
investerer både tid og energi i
arbeidet med å tilegne deg ny
kunnskap.
Vi i NOKUT arbeider for at
samfunnet skal ha tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning.
Det betyr at dere studenter skal
kunne stole på at utdanningen
dere nå begynner på er god.
Universiteter og høgskoler har

selv ansvar for kvaliteten i egne
studietilbud, men NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling.
Studentenes tilba kemeldinger har stor betydning for
NOKUT. Vi bruker studenter

gir dermed studentene stor innflytelse i dette arbeidet.
Tall fra Studiebarometeret i
2013 viste at hele 77 prosent av
studentene som deltok i undersøkelsen var fornøyde med eget
studium totalt sett. Samtidig ut-

Dere studenter skal kunne stole på at utdanningen dere nå begynner på er god.
i vårt tilsynsarbeid og har et
tett samarbeid med flere studentorga n isa sjoner. Vi ha r
også gitt studentene et viktig talerør gjennom den nasjonale studentundersøkelsen
Studiebarometeret. Her får studenter landet rundt anledning
til å svare på spørsmål om hvordan de oppfatter kvaliteten på
sitt studieprogram. Resultatene
skal brukes i videreutviklingen
av studiekvalitet nasjonalt og
rundt om på institusjonene og

trykte kun halvparten tilfredshet med selve undervisningen,
mens tilbakemeldinger og veiledning scoret enda svakere.
Selv om Studiebarometeret viser
stort sett fornøyde studenter, er
veien enda lang for institusjonene som tilbyr høyere utdanning i dag.
Undersøkelensen avslørte
dessuten at studenter benytter
29 timer i gjennomsnitt per uke
på studiearbeid. Det åpner opp
for spørsmål om studenter mø-

ter nok faglig utfordring på sitt
studieprogram.
Ved inngangen til et nytt
akademisk år er disse resultatene noe som institusjonene bør
ha reflektert over. Dere studenter møtes med krav og forpliktelser ved å si ja til en studieplass. Ansatte ved høyskoler
og universiteter må gjengjelde
denne forpliktelsen ved å etterstrebe kunnskapsoverføring og
undervisning som holder høy
kvalitet.
Jeg vil oppfordre dere til å
være engasjerte og krevende
studenter, som selv bidrar i utdanningen. Det er viktig for
både deg og dine medstudenter.

Veiled oss, takk!
STUDIEKVALITET

Olav Sundvor
@OlavSundvor
Du vet det et fadder-uke
når en kakofoni av panfløyter og trekkspill overdøves av skrik og skrål på
Torgalmenningen.

STUDVEST

SUSANN STRØMSVÅG
NESTLEDER OG FAG- OG FORSKNINGSANSVARLIG VED STUDENTPARLAMENTET VED UIB

I disse dager vandrer det ca.
4000 nye studenter rundt på
Nygårdshøyden. For mange er
dette deres første møte med
høyere utdanning. Overgangen
fra videregående skole til høyere utdanning kan oppleves som
stor. Forventningene til deg som
student er noe annet enn de er
til deg som elev. Man kan ikke
lenger belage seg på at mamma
får deg opp av sengen hver morgen, det er tid for å ta ansvar for
egen læring. Det at en av fire studenter ved Universitetet i Bergen
(UiB) slutter i løpet av det første
året kan tyde på at denne overgangen for noen blir for stor. For
noen handler det bare om at de

har valgt feil og finner et annet
studie som passer bedre. Slikt
frafall kan være bra – det skal
være lov å velge feil. Men mange
faller fra av andre grunner, som
lav faglig og sosial tilhørighet.
Det er dette frafallet vi ønsker å
gjøre noe med.
Som fersk student ved UiB
går man gjerne fra å ha daglig

Studiebarometeret viser at studentene ved UiB opplever den
individuelle oppfølgningen som
lite til middels tilfredsstillende.
Det bør vi ikke si oss fornøyd
med. Det er grunn til å tro at
tettere oppfølging vil kunne redusere en del av det uønskede
frafallet vi ser i dag.
Ved å gi alle studenter en

Til de av dere som er så heldige å få tildelt en
veileder dette semesteret: Bruk den for det den
er verdt!
kontakt med en lærer til ikke å
snakke med en eneste foreleser
i løpet av en hel grad. For mange
består hverdagen i enveiskommunikasjon fra foreleser til student. Terskelen for å ta kontakt
med foreleseren for å diskutere
faglige eller sosiale problemstillinger oppleves som høy. Tall fra

NOE PÅ
HJERTET?
Har du sterke meninger er det
rom for leserbrev og kronikker.
Les flere meninger på studvest.no

veileder fra første semester har
studentene allerede fra starten
en tilknytning til det fagmiljøet
de hører til. En slik ordning kan
gi studentene en klarere oppfatning av hvilke muligheter studiet gir og hvilke veier man kan
velge videre, både innen akademia og arbeidsliv. For studenter

som sliter vil en veileder kunne
gi tettere faglig oppfølging og
veiledning. For de som mangler
faglige utfordringer kan en veileder tilby nettopp dette, gjennom dypere faglige diskusjoner
og oppgaver. Veiledere for alle
studenter er noe både studenter
og universitet vil tjene på; studentene i form av økt tilhørighet
og faglig oppfølging, universitetet i form av redusert frafall.
Til de av dere som er så heldige å få tildelt en veileder dette semesteret: Bruk den for det
den er verdt! Til dere andre:
Forelesere er også vanlige mennesker. Ikke vær redd for å rekke
opp hånden under forelesningen
eller ta kontakt med deres foreleser i etterkant. Du har ingenting å tape, men alt å vinne.

Vi er her for deg!
Uansett hvor du har vondt ;)

Vi hjelper deg med feks
eksamensangst og stressmestring - gratis
Tannleger kun for studenter
8 psykologer jobber kun
med studenter,
gratistilbud

Helsestasjon med fokus
på seksuell helse gratis

Vi refunderer
helseutgiftene dine
over 500 kr
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Jobb ved siden av studiene?
REMA Distribusjon Bergen søker lagermedarbeidere deltid
REMA Distribusjon Norge AS skal utvikle og drifte Nordens mest kostnadseffektive varedistribusjon.
Her er mulighetene mange for mennesker som tør å gi av seg selv, er positive og selvstendige. Til vår
distribunal på Hylkje i Bergen søker vi fleksible deltidsmedarbeidere med sans for høyt tempo,
effektivitet og fysisk arbeid.
Stillingene innebærer:
• Plukking og klargjøring av paller med dagligvarer til butikk og grossist
• Truckkjøring
• Forefallende arbeid
• Arbeidstid: Mandag og tirsdag ettermiddag/kveld og lørdag på dagtid
• Muligheter for ekstra jobbing ved ferier og helligdager
• Timelønn etter tariff (Grossistoverenskomsten): 185,79 kr per time + 40 kr tillegg etter kl 17
Ønskede kvalifikasjoner:
• Truckførerbevis
• Gode norskkunnskaper
Søknadsfrist: 24. august 2014
Gå inn på www.rema.no for å søke. Kun elektroniske søknader blir vurdert. Velkommen som søker!
Har du spørsmål? Kontakt driftssjef Espen Tharaldsen 55 39 47 40

REDINK Foto: Jimmy Linus

Nå ut til 30 000 studenter
på papir og på nett.

EN
KJERNEKAR
FØLGER
MED
LITT
EKSTRA

Send en epost til
annonse@studvest.no,
eller ring Stian Dahle på
98 04 15 00

GJØR DU?
40 prosent av alle anmeldte voldtekter skjer i forbindelse med fest, i situasjoner hvor begge parter
er beruset. Grensene kan virke uklare, men det er enkelt: Har en av partene sovnet, er for full til å
gjøre rede for seg eller på annen måte ikke kan motsette seg seksuell omgang, så er det voldtekt.
Alle kan miste kontrollen. Unngå at vennene dine gjør eller blir utsatt for
noe som vil prege dem i mange år fremover. Følg med.
Vis at du følger med på facebook.no/kjernekar

FÅ INN DIN
ANNONSE HER!

VIS AT DU FØLGER MED

KJERNEKAR

Foto: JARLE HOVDA MOE

Helt om natten
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Fadderuken som vi vil huske den

KOS. Om det er en gryende romanse, eller bare et utslag av et promillenivå litt forbi det som er sunt, er ennå for tidlig å si noe om. Forhåpentligvis endte det ikke med fylleangst og tenners gnissel for
de to turtelduene dagen derpå.

Den første, og muligens mest bråkete, puljen fadderuken er ferdig for i år. Slik var den.
Tekst: KIM ARNE HAMMERSTAD
kah@studvest.no

INA CHRISTINE EIDE
ice@studvest.no

Foto: JARLE HOVDA MOE
jhm@studvest.no

– Hvis dere tre tar Bybanen og Olav Kyrres gate, kan
dere tre ta Håkonsgaten og Nygårdsgaten fra Kaos
til BrukBar.
Bare noen minutter etter at et vorspiel på
Sydneshaugen stemmer i «Uptown Girl», faller disse
ordene i rommet «Støy» på Kvarteret. Det er torsdag
kveld, fadderuken er i ferd med å nå sitt crescendo,
og kveldens hverdagshelter gjør seg klare til dyst.
Faddervaktenes fjerde vaktnatt står for døren. Iskaffe,
boller og paninier blir fortært mens kveldens hovedvakt briefer gjengen om hva som må gjøres i kveld.
De snaut tyve personene i «Støy» skal ut på en
ikke betydningsløs kveldstur ut i Bergens gater.
Faddervaktene patruljerer de fadderuketunge gatene, og har hovedkvarter i et telt ved Den blå steinen,
der de deler ut småboller, kanelgifler, vann, epler og
eventuelt en støttende hånd til å følge fadderbarna til
nærmeste buss eller taxi.
Forberedt på det meste
Etter en ettermiddag preget av et ellevilt tordenvær,
har det klarnet opp i Bergen sentrum når midnatt
nærmer seg med stormskritt. Det ligger an til å bli en
perfekt dag, i bergensk målestokk, til å gå på byen:
Oppholdsvær og cirka femten grader.
Betanien-studentene Kine Pernille Lie, Dyveke Linga
Kolbeinsen og Camilla Kalleklev Valle har fått utdelt
Olav Kyrres gate og Bybanen. Sykepleierstudentene
har utstyrt seg med to pakker Kvikk lunsj, og er klare
for en lang natt med mye trasking.
– Det er jo alltid et dilemma om hvem man

skal gå bort til og snakke med. Vi skal jo prioritere
studenter, men vi er et lavterskelstilbud og hjelper de
som trenger hjelp, sier Kine Pernille Lie, som er andreårsstudent på sykepleierstudiet.
Nettopp den prioriteringen må hun gjøre bare
noen få minutter etter at hun sier det. En av byens
løsere fugler henger med hodet på bybanestoppet
ved Nonneseter, og ber om å få noe å drikke. De tre
jentene deler seg i to – Lie blir stående igjen med mannen, mens Kolbeinsen og Kalleklev beiner i retning
vannvognen ved Den blå steinen.
Mannen får vann, og er fornøyd. Faddervaktene har
utøvd sitt ansvar.

vann, forklarer han vaktene, som starter den lange
marsjen fra Xhibition til Den blå steinen, med et noe
sjanglete følge.
Vaktene jatter med fyllepreiket til den unge studenten, og forsikrer ham til stadighet om at de ikke
er politi, og at de ikke er i ferd med å lure ham inn i
en felle.
– Viss isje skal eg saksøke dokkar.
Vel fremme ved Den blå steinen har han fått seg litt
å drikke. Faddervakt Kolbeinsen prøver å få ham til å
spise en bolle også, men studenten er kvalitetsbevisst.
– Bollene på Deli de Luca er mye bedre enn dokkars.

Oppadgående omdømme
Det var etter fadderuken for to år siden at begeret
holdt på å renne over. «Fadderuken er en fare for
omdømmet til Universitetet», skrev professor i sammenlignende politikk i en kronikk i Bergens Tidende.
Universitetsstyret raslet med sablene og truet med å
avvikle hele fadderuken. Noe måtte gjøres. I fjor ble
faddervaktordningen testet ut for første gang, og suksessen har nå spredd seg til Trondheim.
Halvveis i fadderuken i år skrøt politiet av studentene
i Studvest.
– Det virker som de har god kontroll, og at det er
jobbet godt i forkant med å endre innhold, og holdninger til fadderuken, sa Bengt Angeltvedt ved Bergen
sentrum politistasjon til Studvest onsdag i fadderuken.
Men som Betanien-studentene straks skal få erfare, er det alltid noen som blir litt ivrige på flasken.

Stille kveld på byn
Den noe aktive studenten er på sett og vis et unntak
som bekrefter regelen denne torsdagsnatten. Til tross
for at Politiet går ut på Twitter og ber studentene om å
vise hensyn, merker faddervaktene seg at oppførselen
er mer eller mindre eksemplarisk.
Når den siste bybanen forlater Byparken rett før
klokken ett har det fremdeles vært lite å henge fingrene i.
– Vi har bare hatt noen få oppdrag, sier leder
for SiB Trening, Bård Johansen, som sammen
med henholdsvis barnehage- og boligdirektøren i
Studentsamskipnaden også er ute som faddervakter
natt til fredag.
– Det var en jente som vi fulgte hjem til Hans
Holmboes gate, og der var det så mørkt at vi nesten
ble redde selv, fleiper Johansen.
Likevel er den topptunge SiB-trioen positivt overrasket over oppførselen til studentene.
– Det har vært færre fulle folk enn vi hadde fryktet,
slår boligdirektør Stein Ove Halhjem fast.
Og slik skrider natten frem. Køene utenfor flaggskiputesteder som Tidi, Kvarteret og Kaos blir lengre og

– Så jævli full e eg isje
Kompisene til en pærefull mann har fått nok, og ber
faddervaktene om assistanse. Klokken har så vidt passert halv tolv.
– Asså, så jævli full e eg isje. Eg vil bare ha litt
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SPEIL. Direktørene i SiB fikk se mye forskjellig mens de vandret gatelangs natt til fredag under fadderuken. Blant annet disse to karene som hadde tatt med seg et speil de fant på vei hjem fra byen.

TRYGVE KARLSRUD (20)
Datateknikk
- Travel og våt, men en
fin måte å bli kjent med
byen. Skaff deg paraply,
er tipset mitt !

HELENE SØBERG (18)
Biologi
- Veldig kjekt! Bar-til-barrunden var høydepunktet. Vi var syv minutter
på hver bar, og var
innom femten barer.

JENNY LINNESTAD (20)
Sosiologi
- Topp! Sosialt og
bra, men litt slitsomt.
Høydepuntet var rebusløpet, der vi var utkledd
som B-gjengen.

Høyden om fadderuken
Hvordan har fadderuken vært?

PETTER SKOGAN
(21)
Utviklingsstudier
- Kjekt, ordentlig
og ryddig. Rebusløpet var kjekt.
Der var vi nerder.

PATRICK SOLBUE (22)
Informasjonsvitenskap
- Fadderuken har
vært veldig bra. Jeg
liker at det ikke bare
er drikking. I morgen
er det kanonballturnering og edrudag.

HILDE GRØNLIEN (20)
Meterologi
- Slitsomt, men bra. På
bar-til-bar-runden var
det gøye samarbeidsoppgaver. Blant annet at
en skulle ha på seg flest
mulig T-skjorter.
TARA SHAHIMI (19)
Adm.org.
- Gøy! Godt opplegg for
nye studenter, og kjekke
aktiviteter. En fin måte å
bli kjent med Bergen på.

MICHEL TORSHAUG (20)
Kunsthistorie
- Det var bra! Lite
oppmøte i faddergruppen min, men bra
arrangementer. Gøye
utesteder, som blant
annet Metro og Kvarteret.

Alle enquetefoto: INA CHRISTINE EIDE

lengre, men studentene oppfører seg bra. Ved flere anledninger mottar faddervaktene spontan applaus når
de går forbi faddergrupper på vei til byen fra vorspiel.
– Dere gjør en jævlig god jobb, er blant tilbakemeldingene direktørene får fra en togakledd ung herremann
med sleik.
Deler ut H2O
Alkoholserveringen nærmer seg slutten, og ved vannvognen stimler det seg til med mer og mer folk som
vil ha vann, eller H2O som en realfagsstudent konsekvent omtaler det.

– Folk er generelt i veldig godt humør, og heldigvis
er det lite action, sier Johanne Vaagland, internasjonalt-,
miljø- og likestillingsansvarlig i Studentparlamentet
ved Universitetet i Bergen, som har hatt hovedansvaret
for vannvognen denne natten.
Den samme oppfatningen sitter de tre sykepleierstudentene igjen med når de gumler på noen gifler
som er til overs når nattskiftet går mot en ende.
– Med tanke på at det er natt til fredag har det
vært veldig rolig. Det har bare vært vanlige ting som
har skjedd, som litt oppkast og folk som trenger følge,
sier Dyveke Linga Kolbeinsen.

En bedugget herremann har forvillet seg inn i faddervaktteltet. Han roser vaktene opp i skyene.
– For en innsats dere gjør. Vet dere hva, slike som
dere endrer verden. Kom her, jeg må gi deg en klem.
Du er min soulmate, sier han.
Og slik blir natt til tidlig morgen, og hverdagsheltene stikker hjem og tar seg noen timer på puten, før
de stikker på jobb eller studiested som om ingenting
hadde skjedd natten i forveien.
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PØLSEFEST. Onsdag førre veke flotta faddergrupper seg i sola i
Nygårdsparken. Sigurd Linaae hadde for anledningen slått på stor-

tromma på pølsefronten, men forsikra om at han berre hadde tenkt å ete
halvparten av pølsene på eiga hand.

2

FØRSTE MØTE. Granskande blikk vart utveksla då rykande ferske

3

SUPERHELT FOR EIN KVELD. Det var ingenting å utsette på BI-studen-

studentar tok plass i den obligatoriske bli-kjent-sirkelen førre måndag.

tane si vilje til utkledning når dei sprang post til post i Bergen sentrum

6

Foto: JARLE HOVDA MOE

på fredag.

4

SOLBRILLER PÅ. Terskelen for allsang blant publikum var låg då Hu-

5

INGEN GRENSER. Fadder Bård Emil Danielsen var ikkje blyg og kasta

6

OBLIGATORISK INNSLAG. Ei fadderveke i Bergen er ikkje heilt i hamn

len arrangerte fadderkonsert med Lars Vaular, onsdag førre veke.

kleda for å sikre si gruppe det beste bilete.

før ein har sett minst to togakledde studentar i sentrum.

20

STUDVEST

På kanten

1)

Hvem av «de fire store»
innen norsk litteratur
har mottat nobelprisen
for sin allsidige diktning?
Vet du når, er du god!

7)

14)

Hvem handler filmen
«I’m not there» om?

Hva heter oppdageren
som etter sigende
ble født i cirka 973
som sønn av Eirik Raude
fra Jæren?

8)

Hvem var president
først av Theodore og
Franklin Roosevelt?

2)

Når trådte den omstridte
røykeloven i kraft,
som gjorde det ulovlig
å røyke innendørs
på blant annet utesteder?

Foto: SESILIE BJØRDAL

Quiz

SV-fadder Eirik Reikerås
havnet i rullestol allerede
første dag under fadderuken. Les hans opplevelse
av fadderuken!

15)

I hvilket hav
ligger Madagaskar?

«Ctlr-Z, Ctrl-Z», tenkte jeg. Men jeg satt
ikke foran en PC. Jeg bevegde meg med
en akselerasjon på 9,81 m/s i vertikal
retning mot punkterte heler, et par uker
i rullestol, og nye eventyr. Tidspunktet
var to timer før fadderukens offisielle
start. «Win» tenkte jeg, da jeg ble båret
inn på legevakten i fadder-t-skjorte.

9)

Hvilken gruppe
gav ut albumet
«Speak and Spell»
i 1981?

16)

Hvilket grunnstoff
har symbolet Fe?

3)

Hva heter programmet
som tar over sendetiden
til Radioresepsjonen
på P3 i høst?

Å måtte bli trillet rundt hvor enn jeg
skal, er jo rimelig avslappende, og når
en bor i en andreetasje, har man alltid
unnskyldninger for å ikke bli med på
sosiale sammenkomster. Det er først
når man går i fellen, og blir båret ned
fra 2. etasje, og ut i friluft at man
støter på problemer. Bergensgatene er
ypperlig konstruert i flotte buede former,
som gjør at både regnvann og rullestolbrukere renner rett ned i grøftekanten.
Heldigvis finnes det nok av venner som
ønsker å bruke deg som penisforlenger.
«Han er funksjonshemma, og han er min
venn» viste seg å være en overaskende
effektiv strofe, for ikke å snakke om «Hey
baby, vil du rulle meg hjem?».
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Hvilket land deltok i årets
fotball-VM for første gang
som selvstendig stat?

10)

Hvilket norsk band
forbinder du med «Omen»,
«Sjakalen» og «Mink»?

4)
18)

Ifølge Bibelen,
hvem var foreldrene
til Kain, Abel og Seth?

Hvilket parti representerte
statsminister John Lyng?

11)

Hvilken styreform
har New Zealand?

5)

19)

Hvor mange ganger
har Norge havnet på sisteplass
i Eurovision Song Contest?

Hva forbinder du
med Arendalsuka?

6)

13)

Hvor lenge har et par
som feirer tinnbryllupsdag
vært gift?

12)

Som gående fikk jeg alltid inntrykk av
at rullestolbrukere var unødvendig
sytete, for eksempel overfor brostein.
Å rulle over brostein fører bare til en
deilig vibrasjon, hvor man kan føle på
den autentiske oldtidsfølelsen man kun
kan kjenne andre steder dersom man
kjører hest og kjerre. Den kulturelle
opplevelsen gjør opp for at det er
komplett umulig å svinge.

20)

I hvilken ørken ligger
Las Vegas?

Hvor holdt Gulatinget til
før det ble flyttet til Bergen
rundt år 1300?
FOTO: JOHN ERLING BLAD / WIKIMEDIA
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Hvor mange sider
har en kube?

Roll on,
#ingengrensereirik
LES DEN FULLSTENDIGE TEKSTEN PÅ
STUDVEST.NO

Svar:
1) Bjørnstjerne Bjørnson i 1903. 2) 2004.
3) Ramona og Siggen. 4) Adam og Eva. 5) Elleve ganger.
6) Mojaveørkenen.

7) Bob Dylan. 8) Theodore. 9) Depeche Mode. 10) Kaizers
Orchestra. 11) Monarki: De er en del av Storbritannia.
12) Politisk verksted over en uke i august. 13) Seks.

14) Leiv Eriksson. 15) Indiahavet 16) Jern 17) BosniaHercegovina. 18) Høyre. 19) Ti år.
20) Gulen.

Student-TV. Se Bergen Student-TV på www.bstv.no

Studentradioen. www.srib.no • 96,4 & 107,8 mhz
MANDAG

07:00 Studentmorgen
10:00 Vinterhagen
11:00 Skumma Kultur
12:00 Samfunnet
13:00 Trigger Bergen
Pause
21:00 Tidig (R)
22:00 Kroppslig(R)
23:00 Du skulle ha vært der

TIRSDAG
07:00
10:00
11:00
12:00
13:00

Studentmorgen
Komfortsonen
Hardcore
Med Gandalf til galaksen
Klassisk avsporing

Pause
21:00 Kinosyndromet (R)
22:00 Skumma Kultur (R)
23:00 Tekstbehandlingsprogrammet

ONSDAG

07:00 Studentmorgen
10:00 Grenseland
11:00 Offside
12:00 Radio Eldrebølgen
12:30 Radioteatret
13:00 Plutopop
Pause
21:00 MMA-revyen
23:00 Offside (R)

TORSDAG

07:00 Studentmorgen
10:00 Kommentarfeltet
11:00 Kinosyndromet
12:00 Kroppslig
13:00 GoRiLLa
Pause
21:00 Touchdown
22:00 Viterhagen (R)
23:00 Hardcore (R)

FREDAG
07:00
10:00
11:00
12:00

Studentmorgen
Tidig
UMIR
Lydmuren

13:00 Nyhetsuka
Pause
21:00 Frisk Fredag

LØRDAG

07:00 Studentmorgen (R)
10:00 Statskuppet
11:00 Førtito
12:00 Brunsj
13:00 DNSRL
Pause
21:00 Plutopop (R)
22:00 Trigger Bergen (R)
23:00 Ordet på Gaten (R)

SØNDAG

07:00 Studentmorgen (R)
10:00 Historietimen
10:30 Radiodokumentar
11:00 Tights
12:00 Ordet på gaten
13:00 Jazzonen
Pause
21:00 Nyhetsuka (R)
22:00 Opplysningen 99,3
23:00 Utenriksmagasinet Mir (R)
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EKSPONERT

J O N A S J. E I A N
Fotojournalist

Gibraltar, 2014.

Hver uke presenterer Studvests fotojournalister egne utvalgte bilder som har
evnen til å fortelle en historie eller som enkelt og greit bare fascinerer.

Har du lyst til å jo
Studvest søker nye medarbeidere
Studvest er Norges nest største studentavis, med 33 utgivelser i året og et opplag
på 6000 eksemplarer i uka.Vi dekker alle læresteder tilknyttet Studentsamskipnaden
i Bergen, og totalt jobber det omtrent 50 personer i avisen.
Flere journalister har startet sin karriere i Studvest.Vi tilbyr uvurderlig erfaring for
deg som ønsker å jobbe innen journalistikk og media generelt, i et engasjerende og
godt sosialt miljø. Det er store utviklingsmuligheter, og vi legger hele tiden til rette for
at du skal få utfordre deg selv innen ulike stoffområder.
Som skrivende journalist må du ha god språkføring, samt interesse for journalistikk
og nyheter. Du bør være engasjert og idérik, og villig til å sette av tid til å arbeide frem
egne saker.
Av en fotojournalist kreves det et godt blikk, eget speilreflekskamera, og kjennskap
til grunnleggende fototeknikk. Erfaring er en fordel for søkere til alle redaksjoner, men
ingen forutsetning.

Søknadsfrist tor

obbe i Studvest?
Vi har også behov for nye layoutmedarbeidere. Disse er med mandag- og tirsdagskvelder for å lage avisens sider. Du må beherske Adobe InDesign og gjerne øvrig
programvare fra Adobe. Jobben som layoutmedarbeider er lønnet.
Illustratørene i Studvest må ha en god strek og kunne levere under tidspress. Som
illustratør arbeider man under en turnus der man i hovedsak leverer illustrasjoner til
våre kommentarer – omtrent én illustrasjon i måneden.
Send søknad med CV og arbeidsprøver til redaksjonen@studvest.no. Dersom
du søker på jobb i flere redaksjoner, må du sette disse opp i prioritert rekkefølge. Vi
etterstreber mangfold i redaksjonen, og oppfordrer studenter fra alle Bergens
utdanningsinstitusjoner til å søke.

rsdag 28. august

... og infomøte 21. august klokken 18
på studentsenteret i tredje etasje!

Spørsmål rettes på e-post til redaksjonen@studvest.no, eller du kan ta kontakt med:
ANSVARLIG REDAKTØR
Kim Arne Hammerstad
Tlf: 934 01 715
ansvarlig.redaktor@studvest.no

NYHETSREDAKTØR
Sofie Svanes Flem
Tlf: 979 75 619
nyhetsredaktor@studvest.no

KULTURREDAKTØR
Janne Bjørgan
Tlf: 480 54 013
kulturredaktor@studvest.no

FOTOREDAKTØR
Sesilie Bjørdal
Tlf: 970 11 226
fotoredaktor@studvest.no
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FILMREKORD PÅ BIFF

Bergen Internasjonale Filmfestival foregår i år fra 24. september til
•
1. oktober. I tillegg til å flytte festivalen én måned frem, tar de også i

bruk Røkeriet, storsalen på USF Verftet, til filmvisning. Dermed får de
plass til hele 170 filmer i programmet, som blant annet inneholder Brad
Pitts film «Fury», og Nick Cave-dokumentaren «20.000 Days on Earth»,
melder BT.

Arkivfoto: EIRIN EGGE RYAN

20. august 2014 STUDVEST

Nye vener og stjerne i CVen er ikkj
Hjå nokre får du
gjestelisteplass på
ulike konsertstadar i
Bergen, andre tilbyr
månadlege internfestar. Felles for alle studentorganisasjonane
i utelivet i Bergen er
at du får billegare øl i
baren.
Tekst: DORTHEA R. ALISØY
dra@studvest.no

Arkivfoto: ANDERS HELGERUD
ah@studvest.no

I studentbyen Bergen er det
mykje å velge mellom om ein
treng noko å fylle studiekvardagen med. Alle kjem med lovnadar
om mange nye vener og ei lærerik tid. Men om du kunne tenke
deg å vere ein del av studentutelivet, er det ein viss skilnad i
arbeidsmengde og interngoder i
organisasjonane.
Ny rekord
Hulen er ein av aktørane som
no er midt i rekrutteringsfasen. Etter studenttorget førre
tysdag sat dei igjen med 160
epostadresser frå interesserte
studentar. Frivilligansvarlig på
Hulen, Joakim Kuven Osland,
fortel at dette lovar godt når dei
no leitar etter opp til 50 nye interne.
– Dei fleste som byrjar på
Hulen byrjar fordi dei anten
berre vil ha noko å gjere, vil ha
eit nettverk i Bergen eller fordi
dei interesserer seg for konsertdrift, seier Osland.
Hulen driftar både booking, bardrift og stage crew
sjølve. Dette skil dei frå dei
andre utelivsorganisasjonane
som til dømes Aktive Studenters Forening (ASF) og Det Akademiske Kvarter (Kvarteret).
Valgte både i pose og sekk
Når ein har mykje å velge mellom, er det ikkje alltid lett. Gina
Forberg jobbar som barleiar på
Hulen, samstundes som ho er
kokkeleiar på Kvarteret, og ho
har ingen planar om å slutte.
– Eg blei tipsa av systra mi
om å bli frivillig, og enda opp
med å vere det både på Hulen og
Kvarteret. Eg klarte rett og slett
ikkje å velje fordi eg blei så glad
i begge stadane. Hulen er mindre, og miljøet der er tettare enn
på Kvarteret, der det fort blir til
at det dannar seg mindre grupper ein er med, seier Forberg.
For å kunne nyte interngodene som blant anna Kvarteret eller Hulen tilbyr, lyt ein
legge ned ei viss mengde arbeid.

FRIVILLIG. Ein av jobbane på Hulen er å vere vakt. Då står ein mellom anna i døra og sjekkar legitimasjon og billettar. Biletet er tatt ved eit anna høve, og personane er ikkje med i denne sa

Kor mykje kjem an på om ein er
styremedlem eller plakatopphengar. Det er mykje å velge
mellom, og det går an å finne
noko for ein kvar timeplan.
– Eg jobbar so mykje eg
har kapasitet til, og det er ikkje
noko problem for meg. Det er

definitivt noko eg vil anbefale til
andre, ein får nye vener og god
erfaring. Det er deileg å ha ein
plass å gå til der ein alltid kjenner nokon, seier Forberg.
Å vere ein del av noko større
Hjå Kvarteret er det ikkje intern-

godene som er viktigast. Frivilligansvarleg på Kvarteret, Helle
Gjertsen, påpeikar at ein lyt like
arbeidet og folka som er der for
å trivast.
– Kvarteret er eit stort hus
der det skjer mykje. Det er eit
godt miljø med folk frå heile

verda og alle delar av universitetet. Eg trur for mange er
det kjekt å vere ein del av noko
større, seier Gjertsen.
Om du vil vere med på å ha
ansvaret for det kulturelle tilbodet på Kvarteret, har ein høve til
å få fleire intengoder som frivil-

STUDVEST
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KRIMKONKURRANSE

KULTURSTYRET TRENGER MEDLEMMER

Går du med et mysterium i hodet? Isåfall vil LIV Forlag gjerne ha
historien din. For tredje gang oppfordrer de amatører til å sende inn
sine krimnoveller. Fem vinnere kommer på trykk i «Årets krim», en
krimsamling med både kjente og nye forfattere som blir gitt ut på
våren før påske. I tillegg vanker pengepremier. Fristen for å sende
inn er 15. november.

9. september er det suppleringsvalg i Kulturstyret, studentes
organ for kulturpolitikk. Kulturstyret er underordnet Velferdstinget, og deler årlig ut rundt en million kroner til studentkulturen.
Pengene kommer fra studentene semesteravgift. Styremedlemmer
er med på å bestemme hvem pengene skal gå til, de holder kurs og
fremmer ellers kulturen i Bergen. Styret består av 13 medlemmer
og syv varamedlemmer.

•

STRØMMETJENESTE FOR LYDBØKER

•

Norske lydbøkers svar på Spotify er i emning. 2. september lanserer
•
Cappelen Damm den svenske appen Storytel, hvor man kan laste ned

ubegrensede mengder lydbøker og e-bøker på norsk, svensk og engelsk
mot en månedsavgift på 169 kroner. Storytel erstatter den norske lydboktjenesten Ordflyt. Løsningen har eksistert i Sverige siden 2005, og
har foreløpig 100.000 abonnenter. Foreløpig er 20.000 titler tilgjengelig,
og 20 mindre forlag er med på løsningen i tillegg til Cappelen Damm.

je alt
DET AKADEMISKE KVARTER

• Omtrent 400 frivillige medarbeidarar.
• Ein skal ha eit skift i veka, det er cirka fem til seks timar. Enkelte grupper
har oppdrag istadenfor skift.
• Interngodene på Kvarteret er øl til 33 kroner, ein kjem gratis inn på nokre
arrangement, medan det er billegare på andre, fortrinn i køer på Kvarteret
og ein får vere med på internfestar og andre sosiale arrangement.

HULEN

• Omtrent 140 frivillige.
• Kor mykje ein jobbar varierar frå stilling til stilling, Plakatopphengarane
jobbar to timar i veka, medan ei vakt jobbar åtte timar tre gongar i veka.
• Som intern får ein gratis inngang på alle arrangement på Hulen, høve for
å få gjestelisteplass på andre konsertstadar i Bergen, internpris på øl til
29 kroner, samt inngang på Hulen sine månadlege internfestar.

AKTIVE STUDENTERS FORENING (ASF)

• Mellom 80 og 100 medlemmar.
• Ein skal jobbe ein time i veka, pluss at ein jobbar ein til to gongar i månaden på konsert.
• Som medlem i ASF får ein gratis kaffi og te samt internprisar på Kvarteret (sjå faktaboks for Kvarteret), gratis inngang på alle ASF-konsertar og
samtlige Helhus, høve for gjestelisteplass på konsertar ved Hulen, Garage
og Inside, fortrinn i køer på Kvarteret, Hansa-tur og andre sosiale arrangement i regi av både ASF og Kvarteret.

BERGEN REALISTFORENING (RF)

• Omtrent 30 frivillige.
• Arbeidsmengda er ein time i veka pluss styremøte, og så lyt ein jobbe på
to konsertar i månaden.
• Har flat styrestruktur, alle får vere med å ta avgjersle.
• Som intern får ein gjestelisteplass på Hulen, ASF-konsertar og Garage,
gratis inngang på kvarteret, fortrinn i køer på Kvarteret, gratis kaffi og te,
samt internprisar på Kvarteret (sjå faktaboks for Kvarteret), i tillegg til at
ein får vere med på ulike sosiale arrangement.

KRONBAR (HIB)

• Omtrent 50 frivillige i dag.
• Arbeidsmengda er frå eit skift i månaden og oppover. Lyd- og lysteknikarar jobbar litt meir.
• Som intern har ein tilgang til eigne lukka arrangement, internpris på øl
til 30 kroner, kurs og forkjøpsrett på konsertar og liknande.

AD FONTES (HF-FAKULTETET)

• Omtrent 25 frivillige.
• Må jobbe minimum fire timar i veka for å behalde internstatus.
• Interngodene på adfontes er øl til 38 kroner (30 kroner på fredager),
blåtur, Hansa-tur og andre sosiale arrangement.

aka.

lig i ein av driftsorganisasjonane
(Dorg). I ASF og i Bergen Realistforening (RF) kan ein få gjestelisteplassar på konsertar ved til
dømes Hulen og Garage. Dette
kjem i tillegg til dei andre interngodene på Kvarteret. Luna
Mikelsen, President i RF, meiner

interngodene er gode i forhald
til arbeidsmengda.
– Gjestelisteplassane er spesielt kjekke, dei knyt saman
konsertmiljøet i Bergen, seier
Mikelsen.
For dei som ynskjer å jobbe
med noko anna enn musikk

kan ein bli med i dei tre andre
dorgane til Kvarteret, Studentteateret Immaturus, Bergen
Filmklubb og Studentersamfunnet i Bergen.
Fakultetspubene
Om ein ynskjer andre alternativ

har studiestedene også puber,
som Ad fontes på HF-fakultetet,
BI si studentkro, Klubben på
NHH og den snart åpna Kronbar
på høgskulen. Elise Petersen har
vore frivillig på Ad fontes sidan
2012, og meinar det er lettare å
knytte kontakt med andre på ein

mindre stad som Ad fontes, enn
til dømes Kvarteret.
– Det er veldig sosialt å jobbe
her. Og i motsetning til Kvarteret, som har mange andre oppgåver i tillegg, driv vi stort sett
berre med kaffetrakting og tapping av øl.
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Kulturhøstens høyd
Bergen flommer over
av ting å gjøre når pensumbøkene skal hvile.
Her er redaksjonens
håndplukkede anbefalinger
for høsten.

Musikk
Film
Teater
Debatt

august
23
Fagernes Yacht Klubb
USF Verftet, ASF
Det blir sirkelpong, maritim bekledning, ananasdrikker og mye Toto når
Norges eneste yachtrockband skal
feire sitt femårsjubileum.
26
Kunsten å være ensom
Studentersamfunnet
Hvorfor er ensomhet så tabubelagt
i hverdagen, men mye brukt som
motiv i kunsten og litteraturen?
Til dette åpningsmøtet kommer
tre forfattere som alle skriver om
ensomhet.
27
Nye stemmer: Møt Yahya Hassan
Litteraturhuset
Den danske dikteren Yahya Hassan
ble kjent over natten da han lanserte
sin første diktsamling, og satte samtidig fyr på innvandringsdebatten i
Danmark.
28
DX – a public enemy
Bit teatergarasjen
Scenisk stilig, flamsk 1993-framstilling av Ibsens doktor Stockmann.
Etter pakkseddelen på Internettet å
dømme, kan kompaniet stå i fare for
å være enda en fortolker som hyller
doktoren, overser ironien og glemmer humoren i stykket.
Mindfulness og selvledelse
i multitaskingens tidsalder
Litteraturhuset og MindAct
Mindfulness er i vinden som aldri
før, og under dette foredraget vil du
få møte to ledende lærere innenfor mindfulness og få teste ut
metodene. Kanskje drar du derfra
som et helt nytt menneske.

september
3
Fotballens skyggeside
Studentersamfunnet
Alt er ikke bare fryd og gammen på
tribunen eller banen når det spilles
fotball. Fotballen har også en mer
seriøs og dyster side, men er det
skandaler og vold vi skal forbinde
med verdens største idrett, spør
Studentersamfunnet.
4
Tips til lavere selvtillit
Studentersamfunnet
Debatten tar opp spørsmålet om retusjering av bilder i kvinneblader og
eksponering av bilder for unge mennesker - hvorfor retusjeres bilder i
utgangspunktet og er redaktørene
sitt ansvar bevisst?
7
Stephen Malkmus & the Jicks
Perfect Sounds Forever, Hulen
Stephen Malkmus er legenden bak
90-tallsbandet Pavement, med låter
som «Cut Your Hair», «Range Life»
og «Gold Sounds». Navnet til
arrangøren har fått sitt navn fra
en Pavementbiografi.
12
Store P
Hulen
Du har nok hørt «Kulare Å Pule»
av A-laget eller «Vikje Være I Din
Verden» fra Store P sin nye soloskive
i sommer. Rapperen skal nå dra
sin skandinaviske sørstatsrap inn i
Hulens mørke lokaler.
13
Hellemyrsfolket
Den Nationale Scene
Høstens hovedoppsetning på Engen
er en strilemusikal, fritt etter Amalie
Skram. Arrangøren er selv strålende
fornøyd med mannskapet, men tre
timer med skramlende hellemyrsfolk kan selvsagt også bli aldeles
redselsfullt.

30
Frokost med Frank
Studentersamfunnet
En gyllen mulighet til å starte
dagen med litt intellektuell input
og frokost i bokhandelen på
Studentsenteret.
26
Foredragsrekke:
Det media ikke forteller
Litteraturhuset og NHO
Foredragsholderne i denne serien
kommer fra alle verdenshjørner og
forteller om det som skjer i hjemlandet deres, med andre historier
enn det media fokuserer på.
25
Nye stemmer: Morfar, Hitler og jeg
Litteraturhuset i samarbeid med BT
Den unge forfatteren Ida Jackson har
skrevet en personlig beretning om
da hun oppdaget, via et Google-søk,
at hennes morfar var på nazistenes
side under den andre verdenskrig.
Videre knytter hun dette til internettgenerasjonen i dagens samfunn.
20
Medealand
Den Nationale Scene
Den svenske dramatikeren Sara
Strindberg har gjendiktet «Medea»
av Evripides, om Medea som mister
sin Jason til en annen kvinne. Et
mulig «wild card» denne høsten,
og en motsats til den musikalske
balubaen på hovedscenen.
19
If I Stay
Bergen kino
Dersom filmen er like bra som boka
blir dette en sterk, ekte og vakker film. Bra problemstilling, bra
skuespillere og bra utgangspunkt.
(Ikke «enda en» Fault in our Stars,
for denne ble skrevet først!)
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epunkt
oktober
2
Team Me - slippfest
USF Verftet, Perfect Sounds Forever
Dagen etter at de slipper albumet
som inkluderer singelen «F is For
Faker» gjester indiepopbandet fra
Elverum USF Verftet. Sist gang Team
Me var i byen fikk de god kritikk fra
Studvest, og bandet lager godt materiale, både live og på plate.
3
Kaveh
Hulen
Den 20 år gamle rapperen fra
Grünerløkka, kjent for «Medisin»,
«Det er greit» og «Snufs» sammen
med OnklP vil nok passe ypperlig på
en intim scene som Hulen.
Gone Girl
Bergen kino
Denne bestselgende psykologiske
thrilleren har fengslet lesere over
hele verden. Drepte ektemannen
henne eller ikke, det er det store
spørsmålet. Og i så fall, hvor er hun?
10
Kjærleikens ferjereiser
Hordaland teater
En eksklusiv godbit for nynorskfolket: Sogn og Fjordane teater
reiser sørover, for å presentere en
musikal basert på Edvard Hoems
roman, med musikk av Henning
Sommero.
13
Mandagsmonolog:
Sokrates’ forsvarstale
Den Nationale Scene
Athens folkejury dømte Sokrates
til døden for å ha villedet ungdommen. Toralv Maurstad er inne i sitt
åttiåttende år, og skal således ha
tilstrekkelig pondus til å deklamere
oppviglerens berømte forsvarstale.

27
Mandagsmonolog:
Den andre mannen i meg
Den Nationale Scene
Dagbøkene til Olav H. Hauge viser
en stor prosaist og et trøblete sinn.
Skuespiller Henrik Mestad har tatt
tak i stoffet, og akkompagnert av
saksofon skapt en kritikerberømmet
forestilling.
24
Highasakite
Logen Teater, Bergen Live
Det populære og kritikerroste popbandet har både toppet VG-lista og
høstet ros fra hipsterkritikere etter
sin opptreden på bransjefestivalen
SWSX.
Nils Frahm
Korskirken, Ekko
Tyske Nils Frahm spiller som eneste
musiker under Ekkofestivalen ikke
på Østre, siden pianoet er for stort.
Det er sterk elektronisk musikk,
og gir dansbar elektronika med et
kunstnerisk uttrykk.
22
Jaakko Eino Kalevi
Østre, Ekko
Den finske multiinstrumentalisten
spiller absurd elektronisk musikk
med innslag av blant annet saksonfon.
17
The Judge
Bergen kino
En utrolig sterk fortelling om
avstanden, minnene, sinnet, hatet
og kjærligheten som kan oppstå
mellom far og sønn. Har potensiale til virkelig å vise frem Robert
Downey Jr. som noe mye mer enn
bare Iron Man.

november

desember

12
The Black Dahlia Murder
Garage
Metalbandet fikk 5.5 av 6 for deres
siste plate «Everblack» av nettstedet Metalsucks.net, som var
overbevist om at dette var
kvalitetsmetal.
14
Kakkmaddafakka
USF Verftet, Bergen Live
I år feirer Bergensbandet Kakkmaddafakka sitt ti årsjubileum. Derfor
tar sjangermikserne publikum med
på sin feiring på Verftet.
15
Helhus: Homo Partiens Partiens
Studentersamfunnet
En hel lørdagskveld hvor du kan
feire deg selv og dine underfundige
sider. Helhuset Partiens Partiens tar
opp spørsmål rundt hva det egentlig
vil si å være menneske. Aktuelt
for alle nysgjerrige og festglade
studenter, og kanskje finner du «ditt
indre primalskrik på dansegulvet».
19
Mockingjay part 1
Bergen kino
Opprøret er i ferd men å gå over
til full krig, og den undertrykkede
befolkningen trenger en sterk leder
og et symbol å samles om. Jennifer
Lawrence viser gang på gang at hun
er en av verdens beste skuespillere,
og nå er hun her igjen.
27
Klassikere for kids – Faust for kids
Bit Teatergarasjen
Faust for kids er en barnlig tolkning
av Goethes klassiker, om hestehandelen med Mefisto. Alder for
førstegangsfødende er for tiden 28,6
år, men studenter som var enda
snarere, får her muligheten til tidlig
å krøke sitt barn, uten bruk av trolldom. Og kanskje krøkes selv.

10
The Hobbit: Battle of the Five Armies
Bergen kino
10. desember kan se til å skynde seg
litt sånn at hele verden endelig kan
få se den aller siste filmen i Hobbiten-triologien! Dette kommer til å
bli en gigantisk kinoopplevelse.
19
Exodus: Gods and Kings
Bergen kino
Når Ridley Scott (Gladiator, Robin
Hood og Black Hawk Down) skal
lage film er ikke det største stort
nok. Denne gangen er det historien om Moses’ kamp mot faraoen
Ramses, og ut i fra det vi har fått se
så langt blir resultatet lekkert!
25
The Imitation Game
Bergen kino
Benedict Cumberbatch skal, som
geniet Alain Turning, forsøke å bli
verdenshistoriens første person som
knekker koden til nazistenes
beryktede kodemaskin, Enigma. Her
er en så stor samling av talent at
filmen umulig kan skuffe.

Tekst: JANNE BJØTGAN
SNORRE STANDISH NORHEIM
ROBERT NEDREJORD
BENTE TODREM
MINA FOSSUM
kultur@studvest.no

Arkivfoto: JARLE HOVDA MOE
jhm@studvest.no
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Frihet til å bestemme

OPPDATERTE. Boksalongen på Litteraturhuset skal ta inn kvalitativ god skjønnlitteratur, samtidig som den skal ha aktuelle bøker til arrangementene på huset og det som skjer i Bergen generelt.

Ane W. Wathne og
Jenny Sulland har
kastet seg ut i det
og etablert Bergens
eneste uavhengige
bokhandel.
Tekst: MINA FOSSUM
mf@studvest.no

FOTO: SESILIE BJØRDAL
sb@studvest.no

– Vi tenkte at noe måtte vi gjøre,
for et litteraturhus må jo ha
bøker. Vi ville ikke gi opp før vi
hadde prøvd, så vi kastet oss ut
i det, sier Jenny Sulland, som
sammen med Ane W. Wathne
er daglig leder av den nyåpnede
Boksalongen på Litteraturhuset.
Sulland og Wathne har hver
sin bachelor i litteraturvitenskap og tror utdannelsen var
avgjørende for at de fikk jobben. De har også erfaring fra
andre bokhandler, og fra jobb
på huset. Sulland ble ansatt til
åpningen i 2013, mens Wathne
begynte før årsskiftet 2014.

Likevel forteller de at det var
noe helt nytt å skulle starte for
seg selv.
– Vi er ansvarlige for driften
av bokhandelen og med på alle
avgjørelser, sier Sulland.
– Vi har lært utrolig mye av
denne prosessen. Vi visste hvem
vi skulle spørre og hvem som
var tilgjengelige, så vi klarte å
stable på beina den kunnskapen
vi trengte, forteller Wathne.

det vi kan gi dem, og det virker
som det sitter lengre inne hos
dem å etablere en bokhandel,
sier Helle-Valle.
Dekker bruktbehov
Både Wathne og Sulland
tror Bergen har behov for en
bokhandel som Boksalongen.
– Boksalongen er en annerledes bokhandel. Vi har fått
kommentarer fra folk om at vi

Vi prøver å dra frem bøker som har gått
i glemmeboken
Jenny Sulland, daglig leder Boksalongen

Flere forsøk
Siden åpningen for ett og et
halvt år siden har daglig leder
på huset, Kristin Helle-Valle,
forsøkt å få i gang en bokhandel. Men både Tanum og Norli
trakk seg ut av samarbeidet, noe
som gjorde at huset etablerte
sin egen bokhandel, under Stiftelsen Litteraturhuset.
– De store kjedene har
høyere krav til inntjening enn

har et annet utvalg og en annen
stemning i lokalet enn hos de
større bokhandlerne. Vi prøver
å dra frem bøker som har gått i
glemmeboken og som kanskje
ikke fikk den oppmerksomheten de fortjente da de kom ut,
forteller Sulland.
Etter at kundene har handlet i bokhandelen kan de lese i
fred i den nyoppussede Fossestova, som er en forlengelse av

driften av Boksalongen. Her kan
de også kjøpe bruktbøker og
låne bøker til lesing i lokalet.
– Vi har sett at det er mangel på bruktutsalg i Bergen og
at antikvariatbutikkene tar inn
mindre brukt enn tidligere. Før
hadde vi ikke kapasitet til å ta
imot så mange bøker. Nå har
vi det og da prøver vi å dekke
dette behovet. Folk kan komme
med de bøkene de har til overs,
og pent brukte bøker kan gjennom oss få nye eiere, forteller
Sulland.

skal kjøpe. Her er det ingen som
bestemmer hva vi må ha i butikken, sier hun.
– Vi har et spesifikt sortiment som er basert på hvem
som kommer hit til enhver tid.
Kundene vil alltid møte en som
er ansvarlig i butikk og vi ønsker
å hjelpe kundene våre med å
finne noen store leseropplevelser og få dem til å oppdage nye
bokskatter, forteller Sulland.
Boksalongen tar også imot bestillinger og beregner to til tre
dager leveringstid.

Tar styring selv
Litteraturhusleder Helle-Valle,
tror nettopp det at Boksalongen er uavhengig, gjør den unik
i forhold til de andre bokhandlene i byen.
– At en bokhandel er
uavhengig betyr at den ikke er
eid av noen av de store kjedene
som Norli eller Ark, som igjen
er eid av store forlag. Ved å eie
vår egen bokhandel kan vi selv
styre hvilke bøker vi vil at folk

• Nyåpnet uavhengig bokhandel på
Litteraturhuset.
• Opprettet som et eget aksjeselskap under Stiftelsen Litteraturhuset.
• Daglige ledere er Ane W. Wathne
og Jenny Sulland.
• Fungerer også som husets resepsjon hvor man kan kjøpe billetter.
• Det holdes i tillegg arrangementer og boklanseringer i salongen.

BOKSALONGEN

FREDAG 29.AUGUST

SMAKING & QUIZ
19.00 LOGEN

Foredrag med Ingvild Tennfjord
Smaking og møte med vinmakere fra hele verden.
Kom og lær mer om vin.
STUDENTPRIS 475,-

www.bergenvinfest.no

NOE PÅ
HJERTET?
Har du sterke meninger er det
rom for leserbrev og kronikker.
Les flere meninger på studvest.no
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A: Kandidaten viser uvanlig stor evne til originalitet og/eller gjennomførelse. B: En sterk besvarelse, med et
positivt helhetsinntrykk. Mangler det lille ekstra. C: Følger stort sett normene for helhetlig o
 ppbygging.
Kandidaten kjører «safe». D: Legger seg under gjennomsnittet, og problemene trer sterkere fram. E:
Kandidaten har med det minimale som trengs for en ståkarakter. F: Stryk

«What If» Regi: Michael Dowse Skuespillere: Daniel Radcliffe, Zoe Kazan, Megan Park

FILM Dramakomedie

Foto: SCANBOX

Søtt og velkjent

Dette har vi sett før: Wallace
(Daniel Radcliffe) beveger seg
ut i livet igjen etter å ha sørget
over at hjertet er blitt knust atter
en gang. På en fest møter han
Chantry (Zoe Kazan), og selv om
hun har kjæreste finner de tonen
og blir nære, gode venner. Men
kan de bare forbli gode venner?

MUSIKK Electronica

Manuset er fylt til randen
av merkelige anekdoter og en
nesten pervers humor. Mengden avføring i Elvis Presleys lik
diskuteres med glimt i øyet, og
paret Allan (Adam Driver) og
Nicole (Mackenzie Davis) elsker
hverandre så høyt at de vil kjøre
hverandre gjennom en kjøtt-

kvern og spre innholdet utover
frokostskiven. Det er kanskje
ment å gjøre filmen rar og original, ala «Juno» eller lignende,
men det virker påtatt og til tider
kvalmende.
Chantry er animatør, og en
av tegningene hennes er animert inn i filmen. I håndteg-

net stil bryter den opp bildene,
og ser ut til å skulle ha en eller
annen betydning, men det er
uklart hvilken. For bruken er
ikke motivert av noe, vi får ikke
vite noe om hverken tegningen
eller prosjektet den er en del av.
Det blir for vagt, og igjen virker
det påtatt, som om skaperne
gjennom
tegningen
veldig
gjerne vil at dette skal være en
indiefilm, men så får de det ikke
helt til.
Man skjønner tidlig hvordan
det hele kommer til å ende. Den
store spenningen ligger derfor i
hvordan de til slutt får hverandre, men veien dit er ikke engasjerende. Vi blir sittende å
vente på at det skal skje noe, på
at de skal gjøre noe eller forklare
hvorfor det ikke skjer noe. Samtidig evner ikke filmen å fylle
ut historien godt nok, det er
hull som kunne gitt karakterene
dybde og handlingene mer
spenning og mening.
Hadde det ikke vært for det
gode samspillet mellom Radcliffe og Kazan, og Driver og
Davis, ville «What if» vært en
gjennomført kjedelig affære.

Alle fire løfter filmen ut av det
kjedsommelige med dialoger,
blikk og bevegelser som viser at
de vet hvor de har hverandre.
Spesielt Driver og Davis gjør
filmen mer interessant og morsom, og Radcliffe ser ut til å ha
fått på plass mer ansiktsmimikk
siden Harry Potter-filmene.
Kazan har en rolle som krever
at hun er drivkraften i dialogen,
noe hun mestrer ypperlig. De
uttrykksfulle øynene hennes
kan få enhver til å kjenne seg
igjen.
«What if» er til tider søt, bitter og morsom, slik en romantisk dramakomedie skal være.
Dessverre er filmen så opptatt av å vise kjemien mellom
hovedpersonene at historien
forsvinner. Den store problemstillingen blir liggende i bakgrunnen, det samme blir stegene
som blir tatt for å finne en løsning.
Dermed blir det kjedelig.
Det er for mye dialog, og når det
også er så tydelig hva som kommer til å skje blir man bare sittende å vente på avslutningen.

som fører frem albumet, ikke
instrumentene. Musikken er
tung, treg og sleper lytteren
fra første til siste spor på en
behagelig ukomfortabel måte.
Lydbildet kan sammenlignes
med noe av materialet fra «The
Silicone Veil» av Susanne Sundfør, hvis en drar ned tempoet og
fjerner en del av popelementene
i musikken.
Dette er ikke et album for
alle, og det krever mye fra
lytteren. Men «Meshes of Voice»
bør heller ikke avskrives ved
første lytt. De fleste kaffejunkiene der ute likte nok ikke den

første koppen med sort kaffe de
drakk heller. Dette er et album
som blir veldig godt når du først
kommer inn i det. Det er sterkt,
mørkt og godt gjennomført,
men det er også et krevende
album som en hører fra «A» til
«Å», i motsetning til å velge ut et
par favoritter.

JANNE BJØRGAN

«Meshes of Voice» Susanna & Jenny Hval (SusannaSonata)

Krevende og sterkt

På samarbeidsalbumet «Meshes
of Voice» sveises Susanna Wallumrøds sterke jazzvokal og
Jenny Hvals eksperimenterende
musikkuttrykk sammen til et

helhetlig, særegent, men også
særs krevende album. Skiven,
utgitt på Wallumrøds platesselskap, «SusannaSonata» ble først
fremført helt tilbake i 2009, i
sammenheng med Oslofestivalen Ladyfest, men er først nå
blitt utgitt som album.
Jenny Hval er nok kjent for
mange under navnet «Rockettothesky», samt fra fjerdeskiven
sin «Innocence is Kinky» fra i
fjor. Susanna Wallumrød er også
en erfaren musiker, og «Meshes
of Voice» er en god forening av
begges Hvals mekaniske og intense atmosfære og Wallumrøds

eksepsjonelle vokalbruk.
Førstesporet «Droplet» er
en atmosfærisk, repeterende
og lavmælt intro til den mørke
og pianotunge «Black Lake». Videre gjennom albumet smelter
de to vokalistenes stemmer
sammen, trekker seg bort fra
hverandre igjen, harmoniserer
og polariserer hverandre. Hval
og Wallumrøds vokalarbeid
komplementerer hverandre på
de fleste måter, både ved vakker
flyt og skingrende motpunkter.
Stemmekomplementeringen
fungerer spesielt godt på «Milk
Pleasures». Det er stemmene

ROBERT NEDREJORD

Studvest anbefaler
NETTSTED

TV-SERIE
«The Trip»

BRITISK HUMOR: En av de mest undervurderte
filmene på kino i sommer er «The Trip To Italy». I filmen spiser de to komikerne Rob Brydon og Steve
Coogan seg gjennom Italia, ispedd elleville imitasjoner og så tørr humor at selv undertegnede tidvis må
innrømme at det er knusktørt. Det veldig få vet er at
The Trip også er en TV-serie, der hvert restaurantbesøk får enda mer visningstid. Det betyr enda flere
ordspillvitser, og enda mer Sean Connery i monitor.
Anbefales for alle som er mat- og humorinteressert.
KIM ARNE HAMMERSTAD

«Goodreads»

LES MER: Med en hendig app er nettstedet alltid med
deg, så leselisten kan oppdateres hvor enn du er. Du
vil aldri glemme en tittel igjen! Når boka er lest, kan
du dele vurderingen med de du følger. Basert på vurderingene gir Goodreads tips om andre bøker du kan
like, og du kan følge forfattere, lese anmeldelser og
diskutere litteratur med folk fra hele verden. Men det
beste er at du har hele leseuniverset ditt på ett sted,
og du kan organisere det akkurat slik du vil.
JANNE BJØRGAN

NETTSTED
PODCAST
«Hybelrating.no»

BOLIGMARKEDETS TRIPADVISOR: Det er ingen tvil
om at det er eiers marked i Bergen. Huseiere ringes ned av
tilbud og kan ta seg vel til rette, mens desperate studenter
gang på gang går i fella og går med på ulovlige og urimelige boforhold. Hybelrating.no er et tiltak for å gi litt mer
makt tilbake til leietakeren. Her kan du lese tidligere leietageres vurdering av hybelen og vurdere boligene du selv
har bodd i. Tar nok personer siden i bruk, kan dette bli en
reell grunn for bolighaiene til å holde seg på matta. Hurra
for internett og forbrukermakt!
SOFIE SVANES FLEM

STUDVEST
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Apropos.

BAKSNAKK

Seriøst, ikkje
grav meir
Ikkje grav deg lenger ned, du finn ikkje

Slik blir høsten

Kina eller edelsteinar. Du finn røter under
lavendelen min, kvite granulat med kunstgjødsel, humusrik jord og eit nett av plantar, som fiklar saman ekstremitetar på
grunn av plassmangel.

Du tror kanskje du har kontroll der du sitter, kanskje førstemann på lesesalen med ex.phil.boken slått opp på side 30. Det har du ikke. Basert på en ekstremt god undersøkelse kan
Baksnakk avsløre hvordan høstsemesteret blir.
August:
Du er full under fadderuken. Finner ut at mors kjøttkaker ikke
lager seg selv, og at Spaghetti ala Capri på hermetikk er en om
ikke fullgod, så i hvert fall helt okei, erstatning. Du har masse
stipendpenger på konto, og drikker fancy smancy mikrobrygg
på Kvarterets Mikromandag. Studiene skaper mild forvirring,
du lurer på hvem du er, hvor du skal og hva du har glemt.
September:
Det er fremdeles lenge til eksamen. Du har god tid og føler
at dette med høyere utdanning mestrer du fantastisk bra. Du
innser at fadderuken gav deg klamydia. Plutselig kommer
det en Indian Summer som gjør at du sitter i parken og «leser
pensum», selv om alle vet at du har gjemt Dustvest inn mellom permene, som blir det mest intellektuelle inputet du får
i første halvdel av måneden. Mot slutten av september er det
Bergen Internasjonale Filmfestival, og du gjemmer deg i en kinosal i to uker og overbeviser deg selv om at det er «pensumrelevant», fordi det er dokumentarer laget av obskure ungarnske regissører som høres smarte ut.
Oktober:
Det er fortsatt noen uker til eksamen, og du har fremdeles et
hav av tid, for du er jo supereffektiv. Du tar liksågodt turen til
München for å feire Oktoberfest, sammen med din eksentriske

tyske buddy. Du drikker deg fullere enn i fadderuken, og puler
mye. Du blir blakk, og i et svakt øyeblikk sier du ja til å selge en
nyre til høystbydende på en litt småluguber kneipe i Hamburg
på veien tilbake til Norge. Du kommer hjem med en lett følelse
i kroppen. Du elsker studentlivet.
November:
Du er blakk, det er eksamen, og du innser at du ikke kan mer
enn navnet på foreleseren din. Nervene er fullstendig ute av
kontroll, og du våkner av dine egne fortvilte skrik i natten og
ringer hjem til mamma som ber deg om å ta deg sammen. Kostholdet ditt består av Mr. Lee og First Price-kneipbrød, og hvis
du skal spandere deg en øl på fredagskvelden går det i Pokal.
Tanken om å la hele utdanningen seile sin egen sjø, er svært
fristende.
Desember og resten av livet:
Karakterene dine får deg til å revurdere din akademiske karriere og hva det er meningen at du skal holde på med. Alle
spørsmålene fra familien i juleselskapet utløser angstanfallet
som skulle ha kommet da du våknet med kun én nyre og «Ich
liebe SM» tatovert på korsryggen. Du skaffer deg falsk identitet
og flytter til Argentina. Du slår deg opp som postordresvindler
og lever livets glade dager med paraplydrinker og nyter både
sus og dus.

Blomebedet er atterhalde marikåpe,

prestekrage, klematis og buksbom. Det
er ikkje plass til deg. Men hengande over
aksla di, ser honningkaprifolen det heile,
og rapporterer forløpet: Du står der og
putlar i molda. Tilbake står fire gongar to
render, etter fingrane dine.

Vassharv er eit iherdig ugras, det må hal-

dast i sjakk dagleg, derfor veit eg godt når
nokon har ytt meg bistand, med moldvarpklørne sine. Dumme Eli, kom deg tilbake til Portveien 5. Grav deg heller ned i
ditt eige sinn, lik strutsen, eller gjer som
Baloo, i Jungelboka, og klø deg litt på ryggen. Ikkje rør mitt Disneyland.

Firføtte dyr har som tommelfingerregel

ikkje grøne fingrar. Hundeeigarars botanisk- zoologiske innsikt i dette faktumet
heng truleg tett saman med den dagsaktuelle blomepryden. Tommelen trykkjer
ned stoppknappen på strupebandtrommelen, når storhjelmen og astilben
flottar seg, men viljen til kustus over
tøffelheltane forsvinn med naturens ekstravaganse, og atter trampar lòdne potar
på falne kronblad.

Eg har vore uryddig og urettferdig: Du-

Følg Studvest på:

Det bedrevitende
beltedyret Omforladels.
«Det er et beltedyr som sier det,
så da er det greit.»

facebook.com/studvest
@studvestno

Avhengig av kor stor bløminga er,

Hogne Ulla melder om arabisk vår på
NHH i en pressemelding.
– De måtte endre hudfarge før de skjønte
at demokrati var en god idé i
Ytre Sandviken.

www.studvest.no
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forma er for forfattarar av låg kvalitet, til
skilt skrivne i bydeform og morske åtvaringar av den typen eg begynte på. Derfor
bed eg om orsaking, og så begynner me to
på nytt, no deler me ord: Nokon har altså
vore på ferde, med og utan hund, og tedd
seg som anleggsgartnarar.

Kari Holdcroft
Helle Karina Johansen
Mari Lund Eide

besøkjer eit hundekoppel blomebedet,
også dei for å grava. Men ulikt menneska,
maktar hundane i deler av året å kontrollera seg. Dei spyttar ikkje snusprisar,
respekterer at blåregnen treng ro for å bli
underbar, og bruker ikkje nattas mulm og
mørker til å knabba buskar.

Sjå den kremkvite buskrosa, fuktige

natteranglarar, får ho lov til å stå urørt,
smiler smykket breitt om morgonen. Du
treng ikkje skatta for privilegiet, berre
unngå ugagn. Weird lover Wilde tek sida
mi: «Dei som finn fagre tankar i fagre ting,
hev kultur. For deim er det von.»

20. august - 26. august

Tid for tidsskrift: Manifest Tidsskrift og Minerva
Sense of Doubt

Cornerteateret, 1800

Logen Bar, 2000

Robbie Fulks (US) + Marius Hjelle

Litteraturhuset, 1300

Skrivecamp II: Jon Olav Nilsen og
Marie Amdam

SØNDAG:

Bergen Offentlige Bibliotek, 1900
Landmark, 2100

Søndagsjam

FREDAG:

Rockebingo
The Low Frequency in Stereo

ONSDAG:

Apollon, 1900
Hulen, 2100

Polsk-Norsk folkedans

Insidequiz
Garage, 2000

Cinemateket, 20 og 24. august

Oktober
Cinemateket, 21. august

The Freshman
Cinemateket, 21 og 24. august

What If
Bergen kino, premiere 22. august

Let’s Be Cops
Bergen kino, premiere 22. august

Boyhood
Bergen kino, premiere 22. august

Lykke på italiensk
Bergen kino, premiere 22. august

The Expendables 3

Litteraturhuset, 1800

Lanseringsfest for boken om høysensitivitet

Bergen Offentlige Bibliotek, 1800

Cinemateket, 26, 27

Oslo, 31. august

Cinemateket, 24, 27 og 28 august

Sort katt, hvit katt

Haisommer

Bergen kino, premiere 22. august

Mikromandag

Ingen manns land

SCENE:

UTSTILLING:

Kode 1, til 31. desember

Mennesket og tingene

Kode 4, KunstLab, til 31. desember

Fabulus

Kode, til 21. september

Bård Breivik. History.

Kode 1, til 24. august

Den klassiske reisen

USF Verftet, 22. til 31. august

Petra Rahm & Sarah Jost ”Lager”

23. og 24. august

Cornerteateret,

Far, far away

DNS, 23. august til 13. september

Lillelab #3 - Ruslab: En følelsesladet feiring av hjernen

Kvarteret, 22. august

Kvarteret, 1700

og 31. august

TYSDAG:

Contra Bar, 1900

Klubb: Syden

Litteraturhuset, 1900

Kritisk Kvartett

Bergen Offentlige Bibliotek, 1900

Digitale dilemma: Sikkerhet i
Nettsamfunnet

Kvarteret, 2030

Kvarteret-quiz

Landmark, 2000

Playdate

Logen Teater, 1900

Kunsten å være ensom

Apollon, 2000

Pop- & Rockquiz

MÅNDAG:

Lanseringsfest Immaturus
Kvarteret, 2000

Pigeon lake
Inside, 2100

Quiz
Finnegan’s, 2000

Kjøtta & Dybfisk
Nobel Bopel, 2000

Sigurd ”Ciscoe” Lauritzen
Lysverket, 2200

Fredagsquiz
Café Opera, 1900

Klubbmisjonen
Café Opera, 2330

Funky Penguins
Garage, 2200

LAURDAG:
Marte Wulff

Lille Ole Bull, 1930

Perfect Sounds Forever #4 Preparty
Landmark, 2100

Fagernes Yacht Klubb 5 år
USF Verftet, 2100

Poput
Hulen, 2100

Skrivecamp II: Jon Olav Nilsen og
Marie Amdam
Litteraturhuset, 1300

Major Parkinson
Ricks, 2200
Café Opera, 2330

Cinemateket, 20 og 26. august

FILM:
Cruising Carneval

Granateplenes farge

Club Eliassen med DJ Slugg

Kino: Kjærlighetens matadorer

Inside, 2030

Madam Felles Jamsession: Camilo Beltran og Det Skandaløse
Orkester
Madam Felle, 2000

Kroppen for voksne: Synet
Litteraturhuset, 1900

Operamints - Poesidigg ved Henning H. Bergsvåg
Café Opera, 2000

Bar Jam
Garage, 2100

TORSDAG:
Stipendtorsdag
Lille Ole Bull, 2100

Jonathan Wilson
Landmark, 2100

Razika
Kvarteret, 2100

Torsdagsrock
Hulen, 2100

Peer Gynt
Torgalmenningen, 1900

Quiz
Finnegan’s, 2000

Møhlenquiz
Nobel Bopel, 2000

Lansering av Kraftverk 49 ved
Henning H. Bergsvåg
Café Opera, 1930

Singelslipp med Dina Sael
Café Opera, 2300

Garage, 2200

m/band - usf verftet 13. september

få BILLETTER!

usf verftet
18. november

usf verftet 6. desember

HigHasakite

logen teater
24. oktober

bern/hoft

usf verftet
3. oktober

ekstra!

lørdag 6. september

usf verftet
fredag. 5. september

AleksAndersen

Åge & sAmbAndet

BILLETTSERVICE.NO • TLf 815 33 133
GRUPPER OG HOTELLPAKKER: 09901

mELd dEG På NyHETSBREV fOR INfORmASjON Om fLERE KONSERTER OG SISTE NyTT!

usf verftet 11. oktober

usf verftet
1. november

usf verftet 7. november

få BILLETTER!

ole bull scene 10. november

mew

monica Heldal

ole bull scene
11. november

Bergen Live Partner

