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Med språk kommer du langt
Har du de språkkunnskapene som trengs 
for studiene og din fremtidige karriere?

EF Språkskoler tilbyr språkkurs, Internship Program 
og Eksamenskurs i utlandet fra 2 til 20 uker for 
studenter og voksne. Med kursstart hver mandag og 
kurs for alle språknivåer er det enkelt for deg å reise 
på et språkkurs innimellom studiene. 

Se www.ef.com/ils for mer informasjon om våre 
kurs og destinasjoner!

Vinn et språkkurs!

www.ef.com/

vinnkurs

  EF International Language Centers

Språkkurs 
  i Utlandet

Vinn et to ukers språkkurs til din drømmedestinasjon!Premien inkluderer to ukers språkkurs på en av våre 
språkskoler – du velger hvilken, samt innkvartering og fl ybillett!Alt du trenger å gjøre er å skrive noen linjer om hvorfor 

du trenger et språkkurs og velge din drømmedestinasjon. 
Vinneren kåres 11. november 2010 

Gå inn på www.ef.com/vinnkurs og delta i konkurransen!

www.ef.com/ils           Telefon 22 94 12 30
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- Jeg tenker aldri på fremtiden. Den kommer tidsnok.

Slik beskrev Albert Einstein sine tanker om fremtiden. For han 
som alle andre fremsto det som kommer som et av de største 
ubesvarte spørsmålene i livet. Einstein visste neppe at han av 
ettertiden skulle regnes som en av de mest betydningsfulle 
vitenskapsmenn i det 20.århundre.

Studiestart er en tid hvor mange spørsmål dukker opp og ofte 
munner ut i ett: Hva vil  fremtiden bringe? 

Semesterstartutgaven av Campus er full av stoff med ulike per-
spektiv. Vi har pratet med alt fra designerespirer til geriljaplan-
tere – fra høytstående ledere som Bjørn Kjos til nyoppstartede 
gründere såvidt ferdig med videregående. I dette magasinet kan 
du lese ulike historier med forskjellige måter å gå inn i fremti-
den på. Frederic Hauge spekulerer i hvordan vi skal gå frem-
tidens miljøutfordringer i møte. Vi har reist tilbake i tid for å 
finne Tapasens vugge, mens Tore Renberg rett og slett har satt 
tiden litt på vent og flyttet tilbake til gutterommet.

Fremtiden er så mangt, og det er rett som den norske maleren 
Ferdinand Finne en gang sa veien blir til mens man går.

Det er tilfellet for alle og enhver.
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Ansvarlig redaktør

ANSVArLIG redAKTØr
Tor Hernan Floor
tor@studenttorget.no

FeATureredAKTØr
Line Madsen Simenstad
line@studenttorget.no

FOTOSJeF
Michaela Klouda
michaela@studenttorget.no

deSIGN
Joakim Smångs
Ole Martin Volle

FOrSIdeFOTO:
Tor Orset

MOdeLL: 
Frederic Hauge

JOurNALISTer
Heidi Sævareid
Ida Marie Haugen
Jonas Dræge
Karen Thue
Line Madsen Simenstad
Mari Hult
Marte Mesna
Robin Sande
Tonje Finvold Lacher
Tor Hernan Floor
Torgeir Krokfjord
Tor Orset
Øyvind Rones

FOTOGrAFer
Alex Holm
Alf Kjetil Walgermo
Anette Karlsen
Charlotte Sverdrup
Christian Roth Christensen
Erik Jørgensen
Michaela Klouda
Torgeir Krokfjord
Tor Orset
Øyvind Madsen

ILLuSTrATØrer
Helene Ryenbakken

dAGLIG Leder
Bjarne Vasset Jr.
bvasset@studenttorget.no

SALGS- OG MArKedSSJeF
Steinar Egset Nupen
steinar@studenttorget.no

uTGIVer
Studenttorget Ans
www.studenttorget.no
Youngstorget 4
0181 Oslo
Tlf: 24 20 04 12/41 16 36 42

OPPLAG
40 000

TrYKK
Printall As

TYPOGrAFI
Universe LT Std, Georgia

Fremtiden i 
våre hender



KOMMeNTAr

NOrGeS STØrSTe 
deSIGNHåP

HeLTIdS-
STudeNTeNe LeVer

HVA er LYKKe?

JAKTeN På 
FuNdAMeNTALISMeN

GrüNderSPIreNe: 
GrØNT NOrGe

POrTreTT: 
FrederIc HAuGe

FeM MåNeder 
I FLYKTNINGeLeIr

uNGT deSIGN: 
ØYVINd WYLLe

STudeNT-NOrGe 
ruNdT

PLANTer I 
GråSONeN

Nytt fra 
StudentTorget.no

eliteskolestudier 
i Oxford
etterfølgernes 
suksess

Karriereportrettet: 
Bjørn Kjos

der all Tapas startet

champagnens 
billige lillesøstre

drømmereisen: 
uganda

Studiestartgadgets 
du ikke bør ha

Tore renberg forsøker 
å glemme suksessen 

Tov Sletta spiller 
david Toska

Fransk hip-hop 
til Norge?

Sistesiden + Quiz

26
10

83

8 50

16 71

98

20
26
30
38
42
46
48

14 56
62

74
77
82
83
86
88

10 52

InnholdINNHOLd



10 www.StudentTorget.no

KommentarKOMMeNTAr

Privacy is history
Facebookgründer Mark Zucker-
berg har uttalt at ”privacy is 
history”. Dette preger også 
brukervilkårene til Facebook, 
som er i kontinuerlig endring. 
Spørsmålet blir hvem som eier 
informasjonen du deler, og 
hvem kan utnytte den kom-
mersielt?  Selv tror jeg person-
vernet vil reguleres av bruker-
makten i de sosiale mediene. 
Det handler om forbrukerens 
muligheter for informasjons-
søk, produktevalueringer og 
sammenligninger i forkant av 
kjøpsbeslutningen.  Åpenheten 
i de sosiale mediene gir også 
brukerne mer makt til å styre 
samtalene, og på den måten 
påvirke omdømmet til et pro-
dukt eller en virksomhet. 

Nøkkelen til suksess handler 
også om å få tilgang og tilla-
telse av brukerne til å anvende 
personlig informasjon. Det 
handler om å nå ut til de rette 
målgruppene, og få tillatelse til 
å ta kontakt med kommersielle 
budskap. Dette krever tillit. 
Mange vil gi en slik tillatelse 
til sin favorittbutikk eller favo-
rittrestaurant. Men de fleste 
vil foretrekke å gi sin tillatelse 
og tillit til noen de tror kan 
forvalte den på en slik måte 
at man får tilgang til et bredt 
utvalg av relevante tilbydere. 
I så måte blir brukeren selv en 
vaktbikkje for fremtidens tje-
nester og sitt personvern.  

Når privatliv 
blir salgsvare
Snart er 2,5 millioner nordmenn 
på Facebook, og personopplys-
ninger er blitt en handelsvare 
brukeren selv må kontrollere.

Tekst: Høyskolelektor Cecilie Staude, 
Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI.

«Min påstand er at økende 
grad av skreddersydd reklame 

og prissegmentering basert 
på automatiske kartlegginger 
av atferd, preferanser, og inn-
hold er noe vi som forbrukere 

vil være tjent med»

For halvparten av Norges befolkning er nettsamfunnet Face-
book blitt universalnøkkelen til mennesker du kjenner eller vil 
bli kjent med, privat eller forretningsmessig. Undersøkelser 
viser at brukerne så langt har vært mest opptatt av å holde kon-
takt med gamle og nye venner. Nå handler dialogen i økende 
grad også om produkter og tjenester.

Flere og flere bruker Facebook til å få tips og råd om hvilke pro-
dukter de bør kjøpe, hvordan produktene kan brukes, og hvor-
dan man skal forholde seg til leverandører som er vanskelige. 
Fordi nettsamfunnet er så stort og folk i økende grad bruker 
kanalen til å utveksle denne typen informasjon, blir Facebook 
en viktig markedsarena for bedriftene som ønsker å selge sine 
varer. Derfor vil stadig flere virksomheter satse ressurser og 
kreativitet for å påvirke forbrukerne nettopp her. 

Målrettet annonsering
Noen synes det er greit. Andre blir kritiske når konsekvensen av 
åpenhet om personopplysninger blir skreddersydde reklame-
budskap rettet mot en. Slik skreddersøm skjer fordi ny tekno-
logi åpner for at annonsørene kan målrette annonser ved hjelp 
av informasjon Facebook-brukerne har oppgitt i sine profiler.  
Det betyr at produsentene av eksempelvis joggesko, kan rette 
annonse-kampanjene for sine nye damemodeller direkte til alle 
kvinner som har oppgitt jogging som sitt interesseområde.

Personopplysninger kan derfor i stadig større grad sies å ha blitt 
en handelsvare. Utfordringene er i så måte betydelige med tanke 
på hvordan den enkeltes person og forbrukervernet ivaretas. Min 
påstand er at en økende grad av skreddersydd reklame og pris-
segmentering basert på automatiske kartlegginger av atferd, pre-
feranser og innhold er noe vi som forbrukere vil være tjent med. 
Dette fordi ny teknologi gjør det mulig å sile informasjon, og 
unngå å bli bombardert med budskap og reklame vi ikke er inter-
essert i. Selvsagt under forutsetning av at man har kontroll selv. 

Undersøkelser gjennomført av Synnovate, som en del av trenda-
nalyseprosjektet SOON om folks nye medievaner, viser at mens 
kun to av ti nordmenn synes det er greit å få uspesifiserte rekla-
metilbud inn på mobilen sin, synes hele seks av ti det er greit 
dersom de selv har kontroll over mengde, og at det er tilpasset 
situasjonen de befinner seg i. 

MåLreTTeT 
MArKedSFØrING 

På NeTT: 
2.5 millioner nordmenn er 

aktive på Facebook. 

Ved å bli medlem av 
nettsamfunn eller ved å 

benytte oss av de mange 
spillene som tilbys, fra-

skriver vi oss retten til vår 
personlige informasjon. 

Uten å vite om det tillater 
man videresalg av informa-

sjon om seg selv og våre 
venner. 

Ved å kombinere bruker-
nes profilinformasjon med 

overvåking av brukernes 
handlevaner, kan Facebook 
tilby annonsørene informa-

sjon om kundene som få 
eller ingen kan matche.

Facebook er informasjons-
navet som kan sørge for 

at en nettavis i fremtiden 
tilbyr deg en skreddersydd 
forside med stoff tilpasset 
dine interesser, eller at et 
forlag vet hva slags bøker 

du foretrekker. Samtidig 
får alle dine profilvenner 

se hva du liker, og hvor du 
fant det.



Visste du at du kan utføre banktjenester med mobilen, 
uansett hvor du befinner deg?

Med SMS tjenestene våre har du alltid kontroll over pengene dine. Du kan sjekke saldoen din, overføre 
mellom egne kontoer eller sende penger til familie og venner. Enkelt og praktisk for deg som er på farten.   
 
Du sparer penger ved å bli Student-kunde hos oss.
– 0,- i daglige gebyrer 
– 0,- i årsgebyrer på Visa og Mastercard
– gratis nettbank
 
For flere  fordeler og betingelser se www.dnbnor.no

dnbnor.no

3632_214x286_studentannonse_campus_pl.indd   1 26.03.10   13.58



Fams fabelaktige 
verden

– Er det greit at jeg syr litt mens vi prater? 

Campus møter Fam Irvoll i hennes midlertidige studio på Lilleborg i Oslo. Det er tidlig 
i juni, og forberedelsene til høstens Oslo Fashion Week er allerede i gang. 

Takket være Fam er det greit å gå med et kakestykke på hodet og ha cupcakes på gen-
seren – riktignok som applikasjoner. Hun omtales som Norges design-håp, og medi-
ene har kåret henne til «kjendisdesigner». 

– Jeg vet ikke om det er så positivt akkurat, bare en kjendis som ikke er fra Norge blir 
sett med klærne dine så er du automatisk «kjendisdesigner». 

Det er ikke hvem som helst som er blitt observert med kakehårbøyle eller jordbær-
genser signert Fam Irvoll. Lady Gaga, Tyra Banks, Beyonce og Marina Diamandis fra 
Marina and the Diamonds er faktisk blant dem. 

– Det er Marina jeg er mest glad for. De andre har bare lånt ting av meg - bortsett fra 
Lady Gaga, men det er to år siden hun kjøpte noe av meg. Nå prøver jeg å få til flere 
samarbeid med henne. 

Også norske kjendiser vet å hylle Fams lekne verden. Charlotte Thorstvedt har vært 
modell, og Samsaya ikler seg stadig  Fam Irvoll.

– Samsaya har vært med hele veien, og det er takket være henne at jeg har 
slått igjennom. Nå er vi også blitt bestevenner.

– Hvor viktig er det å få kjendiser til å bruke klærne dine?

– Det er viktig fordi kjendiser har folk som liker dem 
og ser på hva de går med. Det kan gi deg en større 
kundegruppe. Men jeg er så ikke opptatt av å 
’kle en kjendis’. Da er det viktigere for meg å 
lage klær som er fine. Jeg synes uansett det 
er morsomst å se folk på gata som går med 
klærne mine, fordi de faktisk har valgt dem 
selv. 

Selv eldre vestkantfruer har latt seg for-
føre at Fams kakestykker. En av disse fru-
ene kom innom butikken og kjøpte seg en 
hårbøyle til nyttårsaften, en annen så hun 
på 17. mai.

– Jeg måtte bare løpe bort og snakke med 
henne. Det syntes hun var så gøy, men jeg 
tror nok det var enda morsommere for 
meg.

Alt fra Lady Gaga til vestkantfruer har latt 
seg forføre av Fam Irvolls klær. Vi møtte 
Norges største design-håp.

En ond sirkel
– Er det mulig å tjene penger på å være 
designer i Norge?

– Vi tjener ikke penger, men Moods of 
Norway gjør jo det, så det er ikke umulig. 
Jeg lager ikke særlig kommersielle klær 
og er nødt til å slå igjennom i utlandet, 
men klærne dine skal være synlige i gan-
ske mange land før du begynner å tjene 
penger på dem. 

Fam har kontakter i London og håper å 
kunne etablere seg der. Deretter er det 
Paris og resten av Skandinavia som skal 
få gleden av hennes fargerike verden.  

– Næringsminister Trond Giske sa i et 
intervju med TV2 at norske designere bør 
bli flinkere på markedsføring?



FAM MArGreTHe IrVOLL
Født i 1980.

Norsk klesdesigner med sans 
for farger, 3D og tegneserieele-

menter. 

Ble uteksaminert fra Esmod 
Norge i 2005 og senere fra den 
prestisjefulle Central Saint Mar-

tins i London i 2008. 

Har jobbet som assistent for 
blant annet Vivienne Westwood, 
Gareth Pugh og Peter Løchstøer.

Deltok første gang på Oslo Fas-
hion Week i 2006. 
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– Men markedsføring koster penger, det blir en ond sirkel. Da er det bedre PR å delta 
på Oslo Fashion Week. 

Å tjene penger eller få støtte som designer er vanskelig, og særlig de to siste årene har 
flere norske designere satt kroken på døra. 

– Tenker du av og til på å gi opp? 

– Det har hendt, men da blir jeg sint fordi jeg tenker det, og da skal jeg ihvertfall ikke 
gi opp! That’s for losers, man! Jeg får prøve så lenge det går. 

Fam i Eventyrland
At Fam endte opp som designer var helt tilfeldig. Da hun var i India, søkte moren på 
ulike skoler for henne, og det var på Esmod hun kom inn først. I begynnelsen likte 
hun seg ikke, men skjønte etter hvert at design likevel var hennes greie. Tredje året på 
Esmod fikk Fam  høre om Harajuko, et distrikt i Tokyo som er kjent for sprø gatemote.

Her finner du blant annet folk som kler seg ut som figurer fra spill, serier, bøker eller 
artister.

– Jeg liker gatestilen i Tokyo. Ellers henter jeg inspirasjon fra tegnefilmer, barnebøker 
og barn. Det blir veldig mye quarky barne-greier.

– Mange sammenligner deg med Alice i 
Eventyrland? 

– Det stemmer at jeg lar meg inspirere 
av det. Jeg har ingen problemer med den 
sammenligningen.

– Kunne du laget klærne til Tim Burtons 
film? 

– Ååå, det hadde vært kult, veldig kult. 
Egentlig er jeg ikke så interessert i å 
jobbe med film, men hvis jeg kunne job-
bet med Tim Burton, hadde jeg gjort det. 

– Men han er jo ganske svart og dyster? 

– Jeg kan også være svart og dyster. 
Grunnen til at jeg ikke er det nå, er at  
folk forventer en viss stil. Jeg må følge 
den linja for å ikke skuffe kundegruppa. 
Jeg har faktisk alltid drømt om å lage en 
helt omvendt kolleksjon som er helt svart 
og skikkelig dyster. 

– Hvordan ville den sett ut?

– Det har jeg ikke tenkt på. Kanskje litt 
ond som en Tim Burton-film, men den 
skulle vært i 3-D, selvfølgelig. Kanskje 
litt som Transformers? 

Tim Burton krysset med Transformers? 

– Ja, og litt...nei, jeg skulle holdt meg 
unna Sci-fi, det driver jo alle med. Jeg 
tror kolleksjonen ville blitt som et ondt 
Hans og Grete-mareritt.

Atypisk norsk
Det er lite som minner om ondskap og 
mareritt når en kikker på Fam Irvolls 
design. Sterke farger, store applikasjo-
ner og lekenhet er ting som går igjen. 
Kort sagt er klærne veldig atypiske for 
den gjennomsnittlige, fargeløse norske 
klesstilen.

– Verden hadde vært morsommere hvis 
ikke alle kledde seg likt. 

Mote for nordmenn er Louis Vuitton og 
Gucci, mener Fam. 

– Har du som mål at alle nordmenn skal 
ha minst ett Fam Irvoll-plagg? 

– Jeg vil at alle skal ha minst ett norsk 
design-plagg i skapet,- og bruke det!

”Verden hadde vært mor-
sommere hvis ikke alle 
kledde seg likt”
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– I så fall hadde jeg hatt bare A-er og vært rastløs og utilfreds.

Svaret kommer kjapt når Lene Rødal, bachelorstudent, DJ, modell og alenemamma 
får spørsmål om 37,5-timersuken Øystein Djupedal i sin tid ønsket seg for studentene. 
Men så ombestemmer hun seg: – Eller forresten, jeg ville bare vært rastløs og util-
freds. Jeg vet ikke om jeg ville vært noen bedre student hvis jeg hadde brukt 37,5 timer 
på studiene i uka, antageligvis ikke.

Og selv om hun forteller at hun elsker både SV-kantina, Blindern og ikke minst alt hun 
lærer på programmet for asiatiske og afrikanske studier, er det som platesnurrende 
musikkentusiast hun er best – og stadig blir bedre – kjent. I Oslos hip-hop-miljø er 
Lene, eller DJ Ùnica som hun kaller seg når hun står bak platespillerne, en skikkelse 
som har fått tydeligere og tydeligere konturer det siste året: 2010 ble innledet med 
spillejobb på en enorm nyttårsfest i Kampala i Uganda, og dermed også samarbeid 
med flere utenlandske produsenter. Her hjemme har det blitt oppvarming for selveste 
Mos Def på Rockefeller i april, og en travel sommer med blant annet opptreden på 
elektronikafestivalen Sommerøya i juli.

Når hun møter oss, er det fremdeles lysegrønn juni, festivalsommeren ligger foran 
oss og en hektisk eksamensperiode er nylig avsluttet. Ikke at det hindrer henne i å 
beskrive et nøye planlagt sceneshow og et nyetablert samarbeid med to kvinnelige 
rappere fra USA der hun sitter avslappet i en sofa på kafé i Oslo. – Jeg spiller en blan-
ding av hip-hop og dubstep. På Sommerøya skal vi ha et skikkelig show med sang, rap, 
skiver og bongotrommer, forklarer hun. – Det kommer nok til å skille seg ut, for de 
fleste står jo bare der og spiller settet sitt.

– Men altså – du er nettopp ferdig med en seig eksamensperiode, du studerer heltid, 
tar modelloppdrag, DJ-virksomheten din strekker seg langt utover denne festivalen, 
og du har alenomsorgen for en fire år gammel sønn. Hvordan klarer du alt?

– Jeg holder på med alt side om side, og da kommer man i rute. Da jeg var liten, hop-
pet jeg fra den ene hobbyen til den andre, konstant. Men som voksen har jeg funnet 
en liten håndfull ting som bare blir morsommere og morsommere, og da legger jeg alt 
fokus på det. 

Heltidsstudenten
Det er mange år siden Kvalitetsreformen lovte å løfte adspredte studenter etter håret, 
gjøre lesesalen til en fulltidsarbeidsplass og gjenreise heltidsstudenten – en til dels 
mytisk krabat som med jevne mellomrom har blitt erklært død. «Vi er i dag lenger 
unna målet om å gjenreise heltidsstudenten enn noensinne», konkluderte Per Olaf 
Aamodt fra NIFU STEP i 2006.  Heltidsstudenten får imidlertid ikke bli kald i jorda. 
Hun dukker stadig opp som et fett valgløfte, og Facebook-gruppen «Kamp for heltids-
studenten!» har i skrivende stund nesten 15 000 medlemmer. Håpet om oppstandelse 
er lysegrønt.

– Jeg tar heltidsstudier, men jeg er jo ingen heltidsstudent, for jeg studerer absolutt 
ikke 37,5 timer i uka, sier Lene.

Med fokus på 
fulltid
Heltidsstudentene lever. De har bare så 
skrekkelig mye annet å gjøre enn å sitte på 
lesesalen.
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 – Å vie meg utelukkende til studiene er 
en tanke som er helt fremmed for meg. 
Hun forteller om grytidlige morgener for 
å levere sønnen i barnehagen på andre 
siden av byen, deretter studering, PR-
jobbing og av og til sporadiske modell-
oppdrag frem til det er tid for henting. – 
Og ettermiddagene vier jeg jo til sønnen 
min. Musikken jobber jeg mest med om 
natta, gjerne frem til 2-tida.

Dedikert
Hun nikker mot skateboardet hun har 
lent inntil bordet: – Det er lang vei til 
barnehagen, og det har jeg løst ved å 
bruke skateboard overalt. Barnevogn og 
skateboard sammen er genialt, men tror 
jeg er den eneste i Oslo som gjør det.

Og i kor med at heltidsstudenten påkal-
les, dukker det da også opp undersøkel-
ser som viser at norske studenter jevnt 
over leser mer enn studenter i andre 
land. Den norske studiehverdagen har 
blitt beskrevet som alt fra ”latmannsliv” 
til ”selvstendighetskultur”. Sannheten 
om den norske studenten synes altså 
vanskelig å finne – kanskje nettopp fordi 
mulighetene til et vell av forskjellige stu-
diehverdager er såpass sterkt til stede, 
tror Lene, som er klar i sin tale:

– Jeg er en dedikert student og kunne 
ikke tenke meg å studere i langsommere 
takt. Dessuten tror jeg det er uteluk-
kende bra å ha flere jern i ilden.  Folk er 
forskjellige, men bare å konsentrere seg 
om studiene tror jeg ikke er bra. Man blir 
en dårligere student av det.

– På hvilken måte?

– Det blir litt som med det å være mor 
- man blir jo en bedre mor av å ha barne-
vakt og avlastes innimellom. Når Mathias 
er hos mormoren sin, savner jeg ham og 
får et enda mer bevisst forhold til hva jeg 
har, i tillegg til at jeg får samlet opp over-
skudd. Og det er nesten enda mer sånn 
med studiene; man må gjøre andre ting 
også for å kunne vie seg intensivt til dem. 
Og som for å demonstrere innsikten går 
hun over til å fortelle om samarbeidet 
med rapperen Sullee J, DJ-makkeren 
TheOneAndOnly, spillejobber, promote-
ring og ønsket om en fast klubb, før hun 
ser rett på meg og understreker: 

– Jeg elsker studiene mine. Jeg skal spe-
sialisere meg på Afrika og håper på å 
jobbe med menneskerettigheter når jeg 
er ferdig. Men musikken kommer jeg 
aldri til å slutte med – jeg blir definitivt 
en bestemor med headset.
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«Lykke ligger ikke i selve lykken, 
men i strevet etter å bli lykkelig»

Slik beskrev forfatter Fjodor 
Dostojevskij menneskets jakt 
etter lykken. Her til lands har 
professor ved Universitetet i 
Oslo, Ottar Hellevik skrevet 
bok om Jakten på den norske 
lykken, hvor forfatteren leter 
etter ulike aspekter ved det å 
være lykkelig i Norge.

Vi tok kontakt med Hellevik, 
for å forsøke å finne svar på 
et av de største eksistensielle 
spørsmålene i et menneskes 
liv: Hva er egentlig lykke?

Lykkeligst som ung
– Lykke kan defineres som en 
følelse av velvære som sprin-
ger ut av tilfredshet med hvor-
dan tilværelsen arter seg. I 
spørreundersøkelser om lykke 
defineres ikke lykkebegrepet, 
men det overlates til de inter-
vjuede selv å avgjøre hva de vil 
legge i det, begynner Hellevik.

I hvilken tidsperiode av livet 
er man lykkeligst?

– I Norge finner vi den høy-
este andelen som sier de er 

Din egen 
lykkes smed

meget lykkelige, og den laveste andelen 
ikke-lykkelige i andre halvdel av tyveår-
ene. Men aldersforskjellene er ikke så 
store fram til førtiårsalderen, da lykke-
nivået begynner å synke. Det har vært 
skrevet om en U-formet kurve for alder 
og lykke, men økningen i lykke for eldre 
er noe som framkommer etter at man har 
gjort analyser som fjerner betydningen 
av negative hendelser som rammer eldre, 
slik som tap av ektefelle, svekket helse, 
dårligere økonomi og lignende. 

Materiell lykke viktigst?
Norge er som kjent et av verdens rikeste 

under visse forutsetninger.

– Et trekk ved en materialistisk verdio-
rientering er at tilfredsheten blir relativ 
til hvordan andre har det; lykken blir 
å ha den fineste bilen og det dyreste 
huset. I en slik konkurranse kan ikke alle 
vinne, og taperne vil få redusert sin lyk-
kefølelse. Ved å sette seg mål i livet som 
har en egenverdi og ikke består i å sam-
menlikne seg med andre, blir lykke noe 
alle i prinsippet kan oppnå. Slike mål 
kan være gode relasjoner til andre men-
nesker, natur- og kulturopplevelser og 
meningsfullt arbeid

land. For mange vil lykkefølelsen kanskje 
være ensbetydende med materielle goder 
og høy inntekt. Men er egentlig penger 
veien til lykke?

– Det er en klar tendens til at sjansen 
for å føle seg lykkelig stiger med økende 
inntekt. Dette har mye med en følelse av 
økonomisk trygghet og tilfredshet å gjøre, 
noe som henger sammen med hvilke krav 
og forventninger man har. Dersom man 
er veldig opptatt av anskaffelser og for-
bruk, er det lettere å føle at man mangler 
goder og penger til å skaffe dem til veie, 
noe som igjen svekker lykkefølelsen.

Så man er sin ”egens lykke smed”? 
 
– Lykke er til en viss grad gene-
tisk bestemt, men avhenger også 
av livsomstendigheter som man 
et stykke på vei kan påvirke selv. 
Det er skrevet mange bøker med 
råd om hvordan man ved å tenke 
positivt kan øke lykkefølelsen. Det 
er også viktig hva slags mål man 
setter seg i livet; en materialistisk 
verdiorientering reduserer som alt 
nevnt sjansene for at man skal føle 
seg lykkelig.

Lykken er tilsynelatende der ute 
et sted og venter på hver og en av 
oss, men kan vi alle være lykkelige 
på en gang? Tja, mener Hellevik, 

– Vi er ment for å være lykkelige, 
sa Dalai Lama, men finnes det 
nok av lykken til alle? 

8FOrHOLd SOM KAN 
Lede TIL LYKKe:

Å være tilfreds med 
sine nære sosiale 
relasjoner.
 
Å bo sammen med 
familie.
 
Å oppleve egen helse 
som god.
 
Å ikke ha bekymring for 
egen framtid.
 
Å være tilfreds med 
egen kropp.
 
Å være tilfreds med 
samfunnet.
 
Å stole på andre men-
nesker (sosial tillit).
 
Å være tilfreds med 
egen alder.

Kilde: Jakten på den norske lykken

OTTAr HeLLeVIK i et lykkelig øyeblikk
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Når tro blir 
større enn livet
Finnes ekstrem kristendom i Norge?



FAKTA OM FrIKIrKeBeVeGeLSer:
Fellesbetegnelse på selvstendige 
kristne samfunn og menigheter som 
følger en ”bibeltro” (i betydningen 
bokstavtro) lære.

Røtter tilbake til amerikansk «hellig-
hetsbevegelse» på 1800-tallet.

Brakt til Norge i 1906, av presten 
Thomas Ball Barrat.

En av verdens raskest voksende 
religiøse bevegelser. Ca 600 millioner 
medlemmer i verden.

Pinsevenner praktiserer voksendåp, 
og vektlegger åndsdåp – dåp i Den 
Hellige Ånd. Tegn på åndsdåp er 
tungetale.

Troen på Jesu gjenkomst står sentralt.

(kilde: Wikipedia)
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- Mer og mer for hver en dag, Gud bli 
mitt liv!

Lovsangen runger fra scenen i pinseme-
nigheten Jesus Church. Campus er på 
møte, eller såkalt ”celebration”. 

– For et privilegium! roper møtelederen. 
– Tenk at vi kan komme sammen, løfte 
hellige hender, og juble! Hvem synes at 
menigheten er viktig? Hørte ikke? Vær 
skikkelig med! Også dere der bak! La oss 
be for at Den Hellige Ånd kan ha sin vei 
med oss! La oss proklamere hans herre-
velde! Halleluja! La oss synge den her-
lige sangen ”Holy Spirit Reign”!

Lovsangsgruppen – eller lovsangs-
teamet, som det heter i en menighet 
hvor man helst bruker engelsk – lukker 
øynene og løfter hendene. Synger sangen 
om og om igjen.

Et pinsemøte byr på fremmedartede sce-
ner. Lydnivået er voldsomt, begeistring 
virker påbudt. Undertegnede blir, noe 
uventet, bedt for med håndspåleggelse, 
under en massiv bønnesekvens som bøl-
ger gjennom hele salen.

Fellesskapet er viktig i Jesus Church. 
En høyrøstet predikant taler i nesten en 
time om å være del av «Jesu legeme».
– Ikke bli så individualistisk og selvgod 
at du tror du klarer deg selv. Kjenn din 
plass i menigheten! Det gir trygghet og 
frimodighet. 

Denne tryggheten setter Marte (29) pris 
på. Hun ble pinsevenn da Jesus Church 
startet opp i 2000. 

– Jeg ville være i et miljø der man tar 
troen på alvor. Jeg har et personlig for-
hold til Gud.

”Ingen mennesker er bra                                           
nok i seg selv”

Taler gjennom Bibelen
Marte forklarer at hun ikke anser seg selv 
som religiøs. Religion har med plikter og 
rutiner å gjøre. Hun ønsker å kjenne Gud, 
og har Jesus som sitt største forbilde.

– Av og til kan jeg bli frustrert fordi jeg 
føler at jeg kommer til kort, men takket 

være nåden kan jeg komme til Gud og be 
om tilgivelse når jeg synder. Ingen men-
nesker er bra nok i seg selv.

Marte ønsker ikke å ha etternavnet på 
trykk, for hun reiser mye i Midt-Østen, 
og tror hun kan få visumtrøbbel dersom 
navnet hennes knyttes til evangelisk virk-
somhet Jeg begynner å lure på om det å 
være kristen noen gang kjennes vanske-
lig. Må hun for eksempel ofre noe?

– Stadig vekk i dagliglivet. For eksempel 
hvis jeg er sliten og bare vil hjem og ligge 
på sofaen, men så er det en venn som 
trenger meg. Da må jeg legge til side egne 
behov og hjelpe til.

– Slik har kanskje ikke bare kristne det?

Marte vedgår det, og leter etter andre 

eksempler på ofre hun må gjøre som kris-
ten. Til sist sier hun at det hun får med 
troen, betyr mer enn det som eventuelt 
forsakes. Hun søker Guds vilje i alt hun 
gjør, men det Gud sier til henne at hun 
skal, harmoniserer gjerne med hennes 
egne ønsker. 

– Gud har gitt oss en lyst til å gjøre hans 
vilje. Når jeg får nye tanker og innskytel-
ser, for eksempel når jeg står overfor valg, 
da tror jeg Gud står bak. Han taler dessu-
ten gjennom Bibelen.  Selv om jeg har lest 
den mange ganger, er det ofte som om 
bestemte bibelvers lyser mot meg.

– Tror du på alt som står i Bibelen?

– Bibelen er ”innblåst” av Gud, han har 
inspirert hvert ord. Hvis jeg ikke trodde 
alt i Bibelen var sant, ville troverdigheten 
bli svekket. Mye forskning støtter dessu-
ten opp om det som står der, sier Marte, 
som ikke har stor tiltro til evolusjonsteo-
rien. Mennesket ble skapt som menneske 
og har neppe vært på jorden i stort mer 
enn 6 000 år.

Bibelen taler også om hvordan man bør 
leve her og nå. Når jeg ber om eksempler 
på områder der kristnes leveregler skil-
ler seg ut, kommer vi raskt inn på sam-
livsmoral. 

– På akkurat dette området har vi vel 
mer til felles med muslimer enn med 
ikke-kristne.

Sex, samliv og helvete
At sex hører hjemme i ekteskapet, som 
forbeholdes mann og kvinne, er ikke 
noen overraskende opplysning. Hakket 

«Mennesket ble skapt som 
menneske, og har neppe 
vært på jorden i stort mer 
enn 6000 år»
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mer fremmed virker troen på at mannen 
skal være ekteskapets overhode.

– Dette er en forordning fra Gud. Jeg 
synes det er godt med en som har hoved-
ansvar. Selv om kvinnen skal underordne 
seg og respektere mannen, betyr ikke det 
at han skal være sjefete. Bibelen sier også 
at man skal underordne seg hverandre. 
Og mannen er pålagt å elske sin kone, 
slik Jesus elsker menigheten.

Marte har vært gift i et halvt år, og kunne 
aldri ha levd sammen med en ikke-kris-
ten. Det er viktig å kunne dele det mest 
sentrale i livet. På samme måte blir venn-
skap dypere når man har samme tro.

Det er tydelig at troen gjennomsyrer hele 
Martes liv. Men har hun noen gang tvilt? 

Svaret er nei. Det hender hun føler at 
Gud er langt borte, men hans eksistens 
er hun trygg på. Når livet er over, venter 
himmelen.

– I himmelen er alt perfekt, sier hun, og 
avviser leende klisjébildet om gullgater 
og kontinuerlig harpespilling. 

– Helvete, da? Tror du på det?

– Ja, jeg tror det er to utganger på livet. 
Men det er opp til hver enkelt å tro.

– Kommer man til Helvete hvis man 
ikke er kristen?

Marte forklarer at man må ta imot Jesus 
for å komme til himmelen, og sier at det 
er vissheten om dette som gjør det så 
viktig for henne å dele budskapet med 
andre. Å leve i troen på Jesus gir et godt 
liv, og himmelen blir enda bedre.

– I Bibelen står det at Jesus påla disiplene 
å dra ut og forkynne Guds ord. Hadde det 
ikke vært for misjonsbefalingen, kunne jeg 
gjerne kommet til himmelen nå, sier Marte. 

Et selvmord i norsk offentlighet
Påstander om helvete, kvinners under-
ordning og menneskehetens alder 
– i det hele tatt viljen til å tolke Bibe-
len bokstavelig, får meg til å tenke på 
begrepet fundamentalisme. Den kristne 
fundamentalismen, som oppsto i USA 
for ca hundre år siden, var opptatt av 
å fastholde den bokstavelige troen i 
møte med liberale tanker og moderne 
vitenskap. I dag er vi vant til å tenke på 
fundamentalisme som synonymt med 
ekstremt. Finnes det ekstrem kristen-
dom i Norge? 

Jeg spør Vebjørn Sel-
bekk, redaktør i Dagen 
Magazinet, kjent både 
for sine utspill mot fun-
damentalistisk islam og 
for sin urokkelige kris-

tentro.

– Ekstrem kristen-
dom er ikke et pro-
blem i Norge, svarer 
han, og poengterer 
at det ikke må bli 
slik at all inderlig-

het kalles for fundamentalistisk. Å stå 
fast på kirkens tradisjonelle lære er ver-
ken fundamentalistisk eller ekstremt.

Slik Selbekk ser det, viser ordet funda-
mentalisme i utgangspunktet bare til det 
å stå på troens fundament. Dette ønsker 
han selv å gjøre, men kaller seg helst for 
klassisk kristen.

– Det er selvmord å kalle seg fundamen-
talist i norsk offentlighet. 

Selbekk hevder at ekstremvarianten av 
fundamentalisme har bedre grobunn i 
islam. 

– Mens Jesu frelse er et tilbud i kris-
tendommen, er islam basert på det som 
ordet islam betyr, nemlig underkastelse.

– Så du ser ikke noen eksempler på kris-
ten fundamentalisme?

– Jo, hvis vi ser til Knutby, så. Men ikke i 
vanlig kristendom. 

Bibelen – en faktabok?
Teolog og gateprest 
Jan Christian Niel-
sen mener at fun-
damentalismebe-
grepet kan anven-
des bredere, både 
om miljøer og om 
former for teologi. 

– Jeg definerer fun-
damentalisme som 
forestillingen om at 

ting ikke må tolkes. I kristendommens 
eksempel innebærer det at man tror 
Bibelen er en faktabok som er totalt inn-
gitt av Gud.  Det er et svært forenklet syn.

Selv tror Nielsen at Guds Ånd har preget 
tilvirkningen, men presiserer at Bibe-
len er skrevet av mennesker. Den kan 
romme feil.

– Bibelen motsier ofte seg selv. Derfor 
har kristendommen en tradisjon for 
tolkning. Det har å gjøre med Bibe-
lens lange og komplekse tilblivelses- og 
redigeringsprosess. Fundamentalister 
setter strek over kirkens historie, og 
tror de kan komme tilbake til noe opp-
rinnelig og ubesudlet ved å lese Bibelen 
bokstavelig.

«Fundamentalister setter 
strek over kirkens historie, 
og tror de kan komme til-
bake til noe opprinnelig og 
ubesudlet ved å lese Bibe-
len bokstavelig»
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– Noen kristne hevder at de ikke er reli-
giøse. Hva mener du om påstanden?

– Teologen Karl Barth mente at det var 
arrogant å definere seg selv ut av reli-
gion. Tross alt kan ingen hevde med sik-
kerhet at de har rett.

– Er bokstavtro vanligere i frimenighe-
ter enn i Statskirken?

– Noen steder finnes det en skepsis mot 
eller kritikk av utdannelse, særlig teologi. 
Man forestiller seg gjerne at troen kan gå 
tapt. Det er noe sant i det – jo mer man 
lærer, desto flere spørsmål stiller man.  

Selv er Nielsen svært skeptisk til miljøer 
der lederne søker å dempe utfordrende 
spørsmål. Dette kaller han for dypt ukris-
telig maktmisbruk. Han understreker at 
han ikke uttaler seg om Jesus Church 
– der har han aldri vært – men om 
erfaringer han har gjort seg i møte med 
mennesker som har vært med i kontrol-
lerende menigheter. Mange har hatt det 
så tøft at presten kommer med følgende 
brannfakkel: 

– Det er bedre å være ateist enn å være 
med i slike menigheter.

– Så du tror ikke på fortapelsen? 

Nielsen nøler – før han forteller at det er 
vanlig blant kristne å tro at det finnes en 
fortapelse. 

– Men helvete slik Dante forestilte seg 
det, er det få som tror på. Det viktigste er å 
ikke dømme andre. Frelsen overlater vi til 
Gud, og så ber vi om at alle skal bli frelst.

– Hvordan ser du på evangelisering og 
misjon?

– Misjon må handle om dialog og respekt. 
Dessuten må vi prøve å vise Jesu kjærlig-
het, svarer presten, og siterer Frans av 
Assisi: ‘Forkynn evangeliet, bruk ord om 
nødvendig!’ 

Frans av Assisi var opptatt av troens 
funksjon i hverdagslivet. Det samme er 
Andreas Nebdal (24), lovsanger i Jesus 
Church.

Vitenskapen ikke vitenskapelig
– Troen er personlig, men ikke privat, for 
den former meg, mine tanker, holdnin-
ger og gjerninger på alle livets områder, 
forteller han. 

Andreas tar avstand fra ordet fundamen-
talisme, og ser ingen grunn til å prøve å 
anvende det positivt. Han assosierer det 
med terror og mangel på respekt.

– Jeg har et fundament som jeg bygger 
livet på, men å være kristen handler  om 
mer enn en tittel, religiøse ritualer og 
tradisjon. Troen former mitt verdenssyn.

– Er alt i Bibelen sant?

– Jeg tror ikke at Gud har skrevet Bibe-
len, slik muslimene tror Allah har skrevet 
Koranen, men at Gud har inspirert de som 
skrev den. Dermed er summen av alt som 
står i Bibelen sannhet. Vanskelige vers må 
tolkes ut fra andre vers, og ut fra den sjan-
geren og konteksten de er skrevet i.

Andreas forklarer at det ikke er Bibelen 
han tilber, men Gud. Bibelen er ikke en 
bok med systematisk teologi, men et sted 
man kan bli kjent med Jesus som sin per-
sonlige redningsmann.  

– Er det en god idé for en kristen å stu-
dere teologi?

–  Bibelen sier at noen er satt i menig-
heten som pastor, lærer eller evange-
list. Disse bør absolutt studere Bibelen. 
Gjerne på et universitet, men ikke nød-
vendigvis. Kristne trenger kjennskap til 
Gud, ikke bare kunnskap, spissformu-
lerer Andreas, og understreker at han 
ikke mener at noen form for vitenskap og 
høyere utdannelse står i motsetning til 
kristentroen. 

– Men hele sannheten finnes jo ikke der. 
All vitenskap bygger på forutsetninger 
som ikke kan bevises vitenskapelig.

Et kjærlighetsbrev
Andreas er selv akademiker – han stu-
derer lingvistikk. Historier er han også 
opptatt av, og kunne gjerne ha snakket 
seg varm om Det nye testamentets etter-
rettelighet, men det er ikke slike ting som 
gjør Bibelen så viktig for ham.

– Bibelen er et kjærlighetsbrev fra Gud, 
hvor han forteller oss hvor høyt han 
elsker oss og hvilke planer han har for 
oss. 

– Og dette vil du gjerne dele med alle?

– Ja, Jesu budskap er for alle, og jeg gjør 
mitt for å formidle det. Men jeg har stor 
respekt for andres meninger, og ønsker 
å møte dem i en god dialog, med ydmyk-
het, kjærlighet. Å bli kristen er et selv-
stendig valg om å følge Jesus, det kan 
ingen andre ta for deg, avslutter Andreas.

«Det er bedre å være ateist 
enn å være med i slike 
menigheter»
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Grønt Norge
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En god idé kommer 
sjelden alene. Hvor-
dan bygger man den 
opp fra ingenting til 
en varig suksess?

Det er vår i hovedstaden. Fra alle kri-
ker og kroker strømmer det til med mer 
eller mindre opplagte russ – alltid klar 
for fest, mindre klar for eksamen. Gjemt 
inne i et hjørne i loungen på Oslo Plaza 
sitter de to ungguttene Waleed Ahmed 
og Flemming Bordoy. Begge 18 år. Begge 
bør de være ute og samle knuter til rus-
selua - eller bør de egentlig det?

– Man kan jo spørre seg hva de som er 
ute og fester nå får igjen for det senere. 
Vi ser på det å arbeide fullt ved siden av 
skolen som et innskudd i egen fremtid. 

– Feste blir det jo nok av tid til senere, 
smiler Waleed lurt.

Og han kan få rett. Siden de to startet 
opp bedriften Grønt Norge AS høsten 
2009 har ting gått på skinner for de unge 
gründerne. Mandagen vi møter guttene 
er de nylig blitt invitert til Kuwait for å 
presentere produktet sitt for Sheiken 
Abdullah, som ønsker å åpne butikker i 
Midt Østen hvor produktet kan selges. 
Prototypen guttene vil presentere og 
selge er et mobiletui i bioplast som lader 
opp iPhone på solenergi og vanlig elek-
trisitet.

Ideen fikk de på en feriereise til Dubai i 
fjor.

– Mobilene vi tok med hadde begrenset 
batterilevetid, - det var slik vi kom på 
ideen om å utfordre markedet til å tenke 
nytt: Over oss lå det jo en enorm ener-
gikilde i sola, hva om man kunne bruke 
denne til å holde telefonene våre i live?

Fra mobbeoffer til lokale helter
Ideen ble brakt med hjem til Norge, hvor 
en prosjektplan ble utformet og skis-
sene til en prototyp tok form. Guttene 
patentbeskyttet ideen sin før de sendte 
den til Kina for produksjon. Vel hjemme 
igjen høstet resultatet oppmerksomhet i 

IT-bransjen, hvor guttene fikk som tide-
nes yngste representanter et stipend fra 
Innovasjon Norge. Dette skal de bruke til 
å videreutvikle bedriften sin i året som 
kommer, utdannelsen må nok vente et år.

– Jeg har et ønske om å gå på Business 
School i Dubai, men akkurat nå er det 
veldig mye som skjer, forklarer Waleed.

– Men utdannelse er viktig for oss, gjen-
nom utdannelse kan vi bygge nettverk og 
videreutvikle kunnskapen om bedriften 
vår, påpeker Flemming. Han har opprin-
nelig tatt fag i kjemi og biofysikk, men er 
nå bitt av gründerbasillen for alvor. 

– Waleed har jo tatt fag i entrepenør-
skap, jeg bruker for det meste friminut-
tene til å lese meg opp for å henge med.

Hvordan ble dere mottatt i klassen?

– Nja, ting har forandret seg veldig. I 
starten ble vi mobba når vi fortalte at 
vi skulle ut og konkurrere på det store 
markedet. Etter av VG slo opp møtet vårt 
med Trond Giske stort, kom det plutse-
lig henvendelser fra folk vi ikke en gang 
visste hvem var.., forklarer Flemming og 
blir heftig avbrutt av Waleed midtveis i 
setningen.

– Jeg var sånn småforelska i ei i klassen 
lenge, men hu sa ikke hei en gang. Nå har 
jeg fått sms fra a flere ganger, hvor hu 
ønsker meg lykke til.

Jakten på et nettverk
Tiden har gått lynraskt for de snart utek-
saminerte ungguttene. Noe som krevde 
raske avgjørelser, klare hoder og mye 
overtid. På dette tidspunktet estimerer 
Waleed at de har brukt gjennomsnittlig 
seks timer daglig på prosjektet, og han 
har fått hjelp av familien sin til å etablere 
produktet.

– Broren min er ingeniør og var med å lage 
plantegningene. Onkelen min er gründer 
og hjalp oss med å komme i kontakt med 
den norske bransjen, og en representant 
fra den kinesiske ambassaden hjalp oss til 
å finne en investor. De står klar til å produ-
sere produktet i store opplag.

Hvordan arbeidet dere for å etablere et 
nettverk?

SLIK STArTer du STudeNTBedrIFT
Har du en god idè? Start student-

bedrift! Da kan du teste ut ideen og 
lære hvordan du starter og driver 

egen bedrift uten risiko. 

Bedriften registreres gratis i Brønn-
øysundregistrene med eget foretaks-

nummer.

Du kan ha inntil kr. 140.000,- i om-
setning med forenklede skatte- og 

momsregler.

Fra kr. 400,- (minimum) til kr. 20.000,- 
(maksimum) i egenkapital.

Du får tilgang på studiemateriell med 
rettledning om alle faser i bedriften 

på www.ue.no

Bedriften avvikles etter et år, og du 
kan da etablere enkeltmannsforetak 

eller aksjeselskap.

Ta kontakt med Ungt Entreprenør-
skap for mer informasjon.

– Vi fikk mye hjelp fra Ungt Entrepenør-
skap som har hatt troa på oss og hjulpet 
oss til å videreutvikle ideen fra starten 
av. De har blant annet anbefalt oss til en 
appell vi skal holde i morgen under First 
Tuesday (en nettverkssamling mellom 
investorer og gründere med nyskapende 
ideer, journ. merk) for 600 potensielle 
investorer fra næringslivet.

Dere blir ikke nervøse da?

– Hehe, jo da, nervene skal nok få kjørt 
seg. Det er mye prestisje og muligheter 
som ligger i en slik presentasjon. Men vi 
har troa på det vi har laget, og forbereder 
oss godt, da går det som regel bra, smiler 
Flemming.
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En lys fremtid
Per dags dato har guttene på plass en 
avtale med en investor som spytter fem 
millioner kroner inn i prosjektet. Pro-
duktet er planlagt lansering til våren.
Neste steg på stigen blir en presentasjon 
for Connect Østlandet hvor gründerne 
får være med å holde foredrag for Tele-
nor og Microsoft. Utviklingspotensialet 
er enormt. 

Onde tunger skal imidlertid ha det til at 
ideen allerede eksisterer på markedet, og 
det har guttene fått høre før.

– Ja, vi er klar over det. Men de finnes 
ikke et etui som både har backupbatteri, 
ulike tilkoblingsmuligheter og er laget i 
bioplast, utbryter Flemming opprømt.

– Ideen har jo hele veien vært å lage et 
miljøvennlig produkt som kan skape 
grønne arbeidsplasser. Med et etui som 
kan lades på både elektrisitet, USB og 
sollys vil vi dekke manges behov på en 
gang. – Se bare på han som sitter der 
borte:

Flemming peker på en mann som benyt-
ter avbrekket i hverdagen til å lytte ufor-
styrret til musikk på telefonen sin.

– Om noen timer kommer han til å 
trenge dette produktet!

Det er i dette øyeblikket det slår meg 
at en slik løsning kan være en fryktelig 
god idé. Ned trappene og inn i loungen 
strømmer det til aktører fra en nærings-
livskonferanse, fullpakket med designer-
dresser, etikette og smarttelefoner. De 
kommer til å elske dette, tenker jeg, og 
slås med et øyeblikk av misunnelse. Kan 
dette glippe?

Dere er ikke redde for at mer etablerte 
folk skal lure dere?

– Det finnes folk som har prøvd allerede. 
Den største trusselen for oss nå er imid-
lertid ikke at noen stjeler produktet vårt, 
men at de kopierer ideen og produse-
rer den raskere, det finnes det jo ingen 
garanti i mot.

Etableringen virker jo fryktelig enkel, 
har dere hatt litt flaks?

– Vi har hatt masse flaks, men også 
enormt god timing. Jeg er stor fan av 
Obamas taler fra tiden under finanskri-
sen hvor han pratet mye om det å skape 
grønne jobber, og det var da ideen om å 

gjøre noe kommersielt ut av det i Norge 
kom til meg for første gang.

– Å gründe en slik idé handler ikke om 
å komme opp med noe revolusjonerende 
nytt, men å finne nye løsninger på behov 
samfunnet allerede har. Mange vil kan-
skje si at hvorfor har ingen laget dette 
produktet før, men tror du ikke de sa det 
samme om hjulet?

Guttene er skråsikre på produktet og på 
suksess. Ifølge dem selv er det noe av det 
viktigste man må ha for å holde proses-
sen i live. Snart skal de ekspandere og 
tilknytte seg ansatte til det nyoppstar-
tede AS-et, i hvert fall hvis alt går etter 
planen.

Det nærmer seg slutten på intervjuet og 
næringslivsfolka har trukket inn igjen til 
konferansen de deltar på. Gründerem-
nene benytter muligheten til å rådslå litt 
i loungen, før de igjen vender tilbake til 
skolebenken. 

I morgen har de heldagseksamen og der 
mange av medelevene stålsetter seg for 
de siste timene med grøftefyll, venter 
møter med media, investorer og bransje-
folk på de ambisiøse 18-åringene. Likhe-
ten med resten av klassen er at de neppe 
får mye tid til å lese de heller.

Jeg klarer ikke la være å spørre.

Hvor er dere om 10 år?

– Vi er Norges ledende på miljøvennlige 
mobilprodukter, svarer Waleed raskt og 
ser bort på Flemming.

– Ja, det tror jeg faktisk vi er, nikker han.



5 millioner kunder i 20 land 
– 1 000 muligheter
I SEB kan du jobbe med nesten hva som helst, nesten hvor som helst. Vi er en bank som 
betjener 400 000 bedrifter og institusjoner, og 5 millioner privatpersoner. Våre hjemme- 
markeder er Norden, Baltikum och Tyskland, men mange av våre ansatte jobber ute i verden, 
for eksempel i New York, New Dehli eller Shanghai.

I Norge kan du jobbe innenfor områder som valuta, obligasjoner, analyse, aksjemegling, 
corporate finance og forvaltning. Du gir råd og bygger relasjoner med bedrifter og solide 
privatpersoner. Med vår samlede ekspertise er vi ikke bare en bank for våre kunder, men 
også en verdsatt partner. 
 
Som du forstår finnes det store muligheter hos oss, og vi har behov for din kompetanse. 
 
Les mer på www.seb.no/student
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EN å hatE 
Frederic Hauge flyr privatjet og 
driter i hva du synes om det.
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«Har du bare to dresser, Frederic?!» 
Damene i Bellona-resepsjonen er over-
rasket.

– Jeg kan godt kjøpe meg dress, hvis du 
gidder å rense den for meg hver gang den 
blir skitten, svarer Frederic Hauge med 
stemmen full av selvsagthet og munnen 
full av cherrytomater. 

Mon tro om de noensinne vil bli vant til 
Hauges dressvaner. Selv om Bellona blir 
stadig mindre lenke-seg-fast-til-båt, og 
mer og mer dress, slips og samarbeid med 
Statoil, så skal det nok litt til å finne spor 
av raffinert finkultur i Frederic Hauge. 

Jeg klarte det i hvert fall ikke. 

Upolert sannhet 
Hele skikkelsen «Bellona-Hauge» slen-
ger dritt om fasade. Han har ikke engang 
en skjult mening bak det hele, ikke 
engang en tanke å dele om fravær av 
fasade. Det er en usminket ærlighet som 
møter oss en juni formiddag utenfor Bel-
lonas lokaler ved Akerselva.

– Du får en del kritikk for måten du gjør 
ting på. Føler du noen gang behov for 
å tenke på hva andre mener om deg og 
endre hvordan du ter og fører deg?»

– Nei, jeg gjør jo ikke det!»

Okey, han gjør nok ikke det.

– Jeg mener – det er jo en del som synes 
vi er litt harry som kjører rundt i elek-
trisk sportsbil, ikke sant?

– Hahaha!

– Høhøhohohæ!

– Men faen, det er jævli’ kult, da! Jeg har 
alltid hatt lyst på sportsbil. Det eneste 
som er dritt med sportsbil, er at det slip-
per ut en masse dritt, ikke sant? Og nå 
kan jeg få en sportsbil som ikke slipper 
ut no’. Klart vi skal kjøre sportsbil i mil-
jøvennlige samfunn!

– Du sa en gang at du flyr fryktelig 
mye, men at du jo også «skal sørge for 
å få deponert en haug med CO2 før du 
dauer». Tror du det er mulig å ha en ren-
dyrket miljøvennlig livsstil – sånn i hver-
dagen – og faktisk få gjort noe i tillegg?

– Å kombinere de to, mener du?

– Ja, er det nødvendig å ofre rollemo-
dellstatusen ved å haike med en pri-
vatjet nå og da?

– Vel, må man, så må man! Bellona lever 
av å skape resultater, og jeg skaper ikke 
nødvendigvis resultater ved å spise flest 
mulig økologiske gulrøtter. Jeg skaper 
resultater ved å bygge nettverk, få kunn-
skap og gi kunnskap – og det kan du ikke 
gjøre hvis du ikke er ute og reiser.

– Du synes vel det er litt irriterende når 
folk henger seg opp i slike ting som at du 
kjører privatjet?

– Såkalt kommaknulling. Er mye av det 
hos norske radikale, ass!
– Men neeii ... atte… Jeg har ikke noe for-
hold til det der, men altså: Hva er alter-
nativet, da? Å la være å gjøre dette her? 
Hvis noen mener det, så får de bare si fra. 
Jeg driter i det, jeg.

– Ja?

– Åjajajjajaja, hahaha! 

– Hihihaha ... Har du alltid gjort det?

– Ja, er veldig god på det.

– Har du god trening?

– Njæææ ... altså ... Vi fikk kjeft da vi 
solgte annonser i Bellona-magasinet i 

«Hva er din største miljøsynd, da?»
«Nei, jeg veit ikke..»
(Pinlig stillhet.)
«Hehehøhø! Er jeg vanskelig nå?» 
– Jaa....
– Hehehøhø, knegg!
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– Hva tror du er grunnen til at mennes-
ker så lett hater den som vier så mye av 
livet sitt til kampen for saker som alle 
må være enige i er viktige?

– Raga Rockers har laget en sang om 
det der, «En å hate», gliser han uten å 
begynne å synge på teksten. 

Hauge slår en ikke som typen til å bryte 
ut i edruelig sang. 

– Nei, altså, noen ganger kommer man 
i situasjoner hvor folk opplever sin egen 
posisjon og levegrunnlag truet, og da kan 
det jo komme følelser i sving som man 
må ha respekt og forståelse for.

– Men det er jo´kke så ofte folk spøtter 
etter meg lenger.

– Ikke?

– Hehehøhø ... jo da, jeg ser at jeg kan pro-
vosere noen enda, og jeg er jo´kke så redd 
for å si fra heller. Jeg gidder ikke å sitte 
og jatte med, nødvendigvis. Jeg ha’kke 
fått noen flere venner av den grunn – av 
å sitte og jatte med folk. Jeg liker litt tøffe 
diskusjoner, men at man kan så gå ut og 
være venner. Altså, russerne er gode på 
det der. I Russland så sitter vi og kran-
gler som faen, og så drar vi ut og spiser og 
drekker på kvelden og er like gode venner. 
I Norge blir vi fort personlig fornærma på 
hverandre. Så hvis ingen hadde hata meg, 
så hadde jeg jo ikke gjort jobben! 
 

Glisende vandal 
Det bor en ukuelig selvfølgelighet i 
Hauge, som kveler alle forsøk på å grave 
fram sårbare sider. En selvfølgelighet så 
påtrengende at en føler seg dum uansett 
hvordan en snur og vender på spørsmå-
lene. Den klare talen punkterer en dåres 
håp om selvavslørende historier fra barn-
dommen. Pinlig stillhet, fomling med 
journalistblokken, stammende piping. 
Hauge gliser. Koser seg hemningsløst 
over full kontroll i situasjonen. Man blir 
litt nervøs av å intervjue Frederic Hauge. 
Innser fort at ethvert forsøk på å avsløre 
noe tilslørt bak den selvavslørende over-
flaten vil være forgjeves. Hauge bretter alt 
ut i dagen, og det med største selvfølge.

– Konflikt og kjeft og diskusjon bidrar 
til nye perspektiv. Jeg synes bare det er 
moro. Jeg kjefter tilbake, jeg, vøtt, sier 
han muntert.
– Det er klart at det har blitt veldig mye 
internasjonalt det siste året, da. Og så 
har Bellona utviklet seg til å bli en orga-
nisasjon som er mye mer selvgående i det 
daglige. 

– Har du blitt mindre aktiv selv de siste 
årene? Lar andre gjøre drittjobbene?

– Nei, men det er ikke allting man skal 
gjøre det bør prates om, vel?

– Som hva da?

– Hehøhø ... nei, nettopp!

niogåtti, vi fikk kjeft da vi lagde samar-
beidsprogram med næringslivet, vi fikk 
kjeft da vi kjøpte våre elektriske biler, for 
da kunne vi jo kjøre på folk og ... Jeg har 
et veldig sånn avslappa forhold til alt det. 
Altså, jeg skal jo ikke bli gjenvalgt. Faen 
heller! Vi skal provosere, vi skal flytte 
debatt, og kjeft er bare sunt, det. Den 
derre konforme enigheten som vi skal til-
strebe i Norge – den er bare kvalmende. 

Godt å ha en å hate 
«Den som hater, vil ha revansje for sin 
mangel på handlekraft,» sa Odd Ner-
drum en gang. Sannheten i utsagnet 
rammer Hauge som andre aktivister: 
Han må tåle at folk hele tiden jakter på 
noe som kan gjøre ham til en synder som 
dem selv og vil knekke koden, avduke at 
heller ikke han er bedre enn folk flest på 
klimafronten. 

Derfor gjør de ramaskrik når han haiker 
med privatfly og ser at knapt en påske-
hytte med interesse for Se og Hør har vel 
vært så grundig hjemsøkt av pressen som 
den elektriske sportsbilen til Frederic 
Hauge. Et detektivarbeid som finansieres 
av trofast folketro: Alle har svin på sko-
gen som gjør oss til like store svin som 
alle andre, selv om man vier livet sitt til å 
redde miljøet eller barn i Darfur. Finner 
man ingenting her, så leter man der. 

«Det er jo´kke så ofte folk 
spøtter etter meg lenger»



POrTreTT

36 www.StudentTorget.no36 www.StudentTorget.no

– Hahaha,tihi, ja, men hva med ... nei 
... okey ... men har arbeidsmåten endret 
seg?

«Har arbeidsmåten endra sæ?» hermer 
Hauge, gliser og holder kjeft.

– Eh ... åltså, er det blitt mye mindre av 
det å storme inn på miljøministerens 
kontor og lenke seg fast?

– Det er jo mange år sia de begynte å 
invitere oss inn på kaffe og boller. Men 
det betyr ikke at Bellona og jeg ikke kan 
ta i bruk aksjonsvirkemidler hvis det er 
nødvendig. Jeg kan godt gå og lenke meg 
fast utenfor kontoret til Mongstad, men 
er ikke sikker på om det er der jeg bruker 
tida mi best akkurat nå. 

Hauge er ikke mer behøvla enn at han 
sparker til dem som prøver å fiske etter 
svarene. Enten det er journalister med 
spørsmål han ikke gidder svare på, eller 
det er såkalte «lilla skjerf-radikale Blin-
dern-folk» i fotformsko og secondhand-
klær som knasker økologiske gulrøtter 
fra resirkulerbare handlenett med gjen-
nomstuderte meninger om moral. Folk 
som lar et byggverk av fasademoralisme 
stå i veien, brøyter han skamløst til side 
på veien mot nye løsninger.

– Altså – jeg jobber ikke mindre nå enn 
før, hvis det er det du lurer på. Jeg liker 
bare å gjøre jobben før vi prater om den.

Prate mindre, gjøre mer 
Det var nettopp for å få ting gjort at Fre-
deric Hauge brøt med Natur og ungdom 
og dannet Bellona i 1986. 

– Jeg ble medlem i Natur og ungdom da 
jeg var tolv–tretten. Så blei jeg litt frus-
trert over hvordan en del av miljøbeve-
gelsen holdt på den gangen, så jeg fant ut 
at dette her må kunne gjøres bedre. Der-
for lagde vi heller en stiftelse, for å slippe 
å styre med alt det derre medlemsstyret 
og sånn. Vi kunne fokusere på konkrete 
miljøsaker, og vi sparer utrolig mye tid 
på det i dag, forteller Hauge om tiden på 
broen fra tanke til handling.

– Da vi for tretten år sia starta samar-
beidsprogrammet vårt med næringslivet, 
var det jo fordi det er de som har proble-

mene – men også løsningene. 

Hauge vil ha svar. Om det så krever at 
han tyr til drastiske virkemidler. Som å 
kle seg i smoking og stille inntrengende 
spørsmål for å få det:

– Fortell oss hva faen det er som skal til, 
da, for at dere skal gjøre jobben! Vi dri-
ter i hva for regelverk som skal til, bare 
fortell oss: – Hva vil dere ha for å gjøre 
jobben!? 

Og det hjelper, for målet kommer stadig 
nærmere. Bellona har gjennom årene fått 
en veldig viktig rolle i å utforme ramme-
vilkår. Det nytter altså å gå i dress.

– Ser du alltid for deg et mål og gjør det 
som skal til for å nå det?

– Ja. 

– Slik at målet helliger middelet?

– Å, du tenker sånn mål ... Neeei, altså, vi 
skal jo stort sett jobbe innenfor reglene 
hvor sivil ulydighet til nød fungerer som 
en sikkerhetsventil i demokratiet.

Dress og slips til tross ... Hauge kler ikke 
diplomati slik han kler å henge fastlenket 
til oljeskip.

– Gamle, gode filosofiprofessor Arne 
Næss var veldig grei på det derre der: Du 
skal kunne stå for det du har gjort. Du 
skal alltid kunne si hvor du bor og hva 
navn og adresse er, på en måte. 

– Kan jeg finne ditt telefonnummer i 
katalogen?

– Det håper jeg i så fall blir vanskelig.

– Hahahaha!

– Høhøhohohæ!

– Altså, ikke-vold er en selvsagthet, godt 
sjømannskap er noe annet. Det å smile 
og drikke kaffe med dem du har aksjo-
nert mot etter at du har aksjonert, synes 
jeg er en fin ting. 

– Hva er det viktigste målet for deg 
akkurat nå, da?

– Å overleve dette intervjuet her er vik-
tigst for meg akkurat nå. 

Tilbake i framtida 
Redningen kommer utilskitnet av olje: 
biokraftverk, energirenseanlegg, biomas-
seproduksjon, supplybåter med brensel-
scelle – og vindmølledrevne sportsbiler. 
Hauge er en teknologisk optimist.

– Kanskje vi til og med kan lage elek-
triske biler på anlegg med biokraftverk, 
slik at jo mer du kjører, jo mer CO2 
fjerner du fra atmosfæren. Hvis vi ikke 
tør satse på den type løsninger, så får 
vi jo´kke til dette her! Det er vår jobb å 
spa fram de juvelene i næringslivet som 
tør å gå foran, som tør å satse på de nye 
løsningene. Hvorpå vi banker politikerne 
til å lage rammevilkår som gjør at de er 
lønnsomme å ta i bruk. 

– Det er jo et riktig fristende mål, egent-
lig.

– Ja.

– Er jo nesten lystbetont, nesten hedo-
nistisk på samme tid?

– Ja, men det er jo det! Null til hundre på 
0,3 sekunder er også lystbetont.

– Hahaha!

– Høhøhøpræhæ!

– Så oppskriften på et miljøvennlig sam-
funn er ikke å gå tilbake til middelalde-
rens transportmetoder og nyttebestemt 
mote?

– Nææ, jeg tro´kke det, gitt! Vi trenger 
å snu utviklingen. Bare se på sportsbi-
len min, den kjørte lett fra Porscha til 
Tommy Sharif, den, ass!

Ja, hvem har vel ikke hørt fortellinga om 
da Hauges el-bil kappkjørte med dek-
kongen Tommy Sharif – og vant.

– Etter at jeg hadde kjørt fra Tommy 
Sharif, da visste alle de pakistanske gutta 
hva Bellona var ... Da var det plutselig 
jævlig hipt med Bellona.

Sånn er det bare.
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                  Ny start med rett teknikk!   

Besøk Dustin
på Facebook!

www.facebook.com/dustinhomeNorge

Vi deltar i Elreturs nasjonale 
returordning for kasserte elektriske 
og elektroniske produkter og tar imot 
kasserte produkter av den samme 
typen vi selger – gratis. 

Delbetaling 138,- i 36 måneder. Total kredittkjøpspris ved delbetaling: 4927,-.

Denne maskinen har kompromissløs ergonomisk design av tastatur, Genuine 
Windows® 7 Starter og multi-touch touchpad for en ekstra god arbeidsstilling. 
Eee Docking gir enkel tilgang til nyttige verktøy.

5010393338  |  ASUS EEE PC 1001PX 1.66 1GB/160 10.1” XPH BLACK  |  2239,-

Lekker netbook med opp til 5 tiders batteritid!

Eee PC 1001PX

2239,-
Kanonpris!

10,1"

Oppdatert Eee-PC med ny og strømsparende prosessor!

Heldekkende lyd i et lite format

Z-230

Logitech Speaker System Z320 sprer musikkern høyt og tydelig. Du 
behøver ikke sitte framfor PC’en for å lytte, nå kan du nyte musikken 
i hele rommet takket være 360-gradersfunksjonen. Heldekkende lyd 
i et lite format spesiallaget for bærbar PC.

5010330050  |  LOGITECH Z-320 2.0 SPEAKER  |  249,-

249,-
KAMPANJE!

Ord pris 590,-

Digitalkamera for alle anledninger!

Exilim EX-Z280 Silver

Det kompakte kameraet tilbyr praktiske funksjoner som Dynamic Photo, 
Make-up Shot eller ansiktsregistrering, som gir blinkskudd med meget 
høy kvalitet. Med 26 mm vidvinkelobjektiv, 4 x optisk zoom med mekanisk 
bildestabilisator, Engine 4.0, 12,1 megapiksler og HD-videoopptak er EX-Z280 
en perfekt følgesvenn både i hverdagen, på fest og i ferier.

Dustin home gir studenter rabatt på hele sortimentet*! Når du registrerer 
deg som studentkunde hos oss kan du ta del av unike studenttilbud, og du 
får fraktfri leveranse på alle ordrer over 2000 kr.

* Studentrabatten gjelder i utgangspunktet hele sortimentet, men avhengig av pris-
setting kan rabatten variere og det kan forekomme produkter der det ikke er mulig 
med ytterligere rabatt

5010332602  |  CASIO EXILIM EX-Z280 SILVER  |  749,-

749,-
KAMPANJE!

Ord pris 1499,-
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Det kan være vanskelig å forklare at fem måneder i en flyktningleir har vært noen av 
de lykkeligste månedene vi har opplevd. På nært hold har vi fått erfare at det ikke er 
de materielle betingelsene som avgjør om en er lykkelig eller ikke, men hvordan du 
forholder deg til menneskene rundt deg. 

Hverdagsliv i flyktningeleir
Vi bodde sammen med familien Bashry i flyktningleiren La´ayoun. Allerede etter få 
dager følte vi oss som en del av familien, og varmen vi ble møtt med var helt enestå-
ende. En vanlig dag besto av å stå opp med familien, kanskje rekke å hente vann fra 
brønnen eller rydde litt i et av husene, før vi begynte engelsktimene våre på sente-
ret der den lokale administrasjonen hører til. Vi hadde studenter som for det meste 
var i begynnelsen av tyve-årene, og som var svært motiverte for å lære engelsk. Midt 
på dagen beveger de fleste seg hjem for å spise lunsj, før en ny arbeidsøkt tar til på 
ettermiddagen. Vi tilbrakte ettermiddagene med arabisk-undervisning, med innslag 
av Hassania som er den lokale dialekten som saharawiere snakker. Vi fikk mange 
muligheter til å reise rundt for å besøke de andre leirene, hvor vi så institusjoner og 
strukturer saharawiene har bygget opp. Gjennom å leve i leirene i nesten fem måneder 
fikk vi muligheten til å forstå mer av konflikten og dens menneskelige konsekvenser.

Arbeider frivillig
På tross av å leve under svært vanskelige betingelser, med kun de mest grunnleggende 
behov dekket, takler saharawiene i flyktningleirene situasjonen på en enestående 
måte. Det er viktig for saharawiene at livet fortsetter selv om de lever i en flyktningleir. 
Livet i de saharawiske flyktningleirene er ikke som i andre. Leirene har eksistert siden 
1975, og det er saharawiene selv som organiserer dem. De saharawiske flyklingelei-
rene er kjent for å være noen av de best organisert leirene i verden. Vi fikk muligheten 
til å besøke svært mange institusjoner og organisasjoner i de ulike leirene. På et besøk 
til leiren Dakhla fikk vi se hvordan mange jobber frivillig for å bidra til lokalsamfun-
net, for eksempel på skoler for handikappede, eller den lokale helsestasjonen. Det å 
gi noe tilbake til samfunnet, og bidra aktivt er svært viktig for alle saharawiere vi har 
møtt. Kvinner spiller en sterk rolle i organiseringen av leirene, og er som regel de som 
er ansvarlig for distribusjon av mat, gass og annen bistand. Familielivet er sentrert 
rundt moren i familien, som har mye innflytelse over både familien og livet i leirene.

Fem måneder 
i afrikas siste 

koloni
Maria og Nina har i regi av Sahanor bodd i 

flyktningleirene i Vest-Sahara. Her forteller 
de om hvordan desperasjon, sinne og men-

neskelig varme råder i ørkenen.

Familier splittes
Leirene har barneskoler og ungdomsko-
ler, som sikrer grunnutdannelse til alle 
barn. Dessverre finnes det ikke videregå-
ende skoler, så de fleste må reise ut av lei-
rene til Algerie for å fortsette utdannin-
gen sin. Algerie, Libya og Cuba tar imot 
studenter og gir dem gratis utdannelse 
innen alle fag. De som reiser til Algerie 
og Libya får gjerne mulighet til å reise 
hjem i sommerferien, men mange stu-
denter som reiser lenger blir borte i flere 
år om gangen. Vi ble blant annet godt 
kjent med en som studerte jus på Cuba, 
og ikke hadde sett familien sin på tjue år. 
Dette er en stor påkjenning for mange 
familier, og de gjør store offer for å gi 
barna sine en god utdannelse. Samtidig 
er dette nødvendig for at familiene skal 
overleve, ettersom de fleste er avhengige 
av at et eller flere familiemedlemmer rei-
ser til utlandet, og da gjerne Spania, for å 
arbeide. Pengene som sendes hjem er det 
leirene overlever på, ettersom bistanden 
overhodet ikke rekker. Som lederen for 
den saharawiske journalistforeningen, 
Malainin Lakhal fortalte oss; 
 hadde saharawiene levd på bistand alene 
ville de ha omkommet for lengst. Det til 
tross for at Vest-Sahara er rikt på natur-
ressurser.

Ulovlig utnyttelse
En lang kyst gjør Vest-Sahara rik på fisk, 
og landet besitter også en rekke andre 
verdifulle naturressurser som fosfat, og 
uutnyttede reservoarer av mineraler, 
gull og jern. Det er i tillegg mulig at det 
finnes olje utenfor kysten, og landet har 
et stort potensiale for fornybare energi-
kilder, som vind-, bølge- og solenergi. 
Under internasjonal lov er det ulovlig 
for en okkupasjonsmakt som Marokko 
å utnytte naturressursene i det området 
som okkuperes, hvis det ikke kommer 
det saharawiske folket tilgode. Likevel 
utnytter Marokko disse ressursene grovt, 
i samarbeid med andre land og utenland-
ske selskaper. Marokko har blant annet 
en fiskeriavtale med EU, som gir euro-
peiske fiskebåter rett til å fiske i Marokko. 
Fordi avtalen ikke klargjør hvor den 
faktiske grensen for lovlig fiske går, fis-
ker båtene også i Vest-Sahara. Dette er 
på tross av at EUs egne advokater har 
gjort det klart at det er ulovlig å fiske i 
Vest-Sahara. Det pågår nå en kampanje 
i Europa for å få stoppet denne avtalen.

Oljefondet i Vest-Sahara
Norge har også  økonomiske interesser 
i Vest-Sahara. På tross av at utenriks-
departementet fraråder investeringer i 
Vest-Sahara, har Oljefondet investerin-
ger i selskap som kjøper fosfat fra 

GJeSTeArTIKKeL:



VeST-SAHArA:
Okkupert av Marokko, siden 1975, da 
Spania trakk seg ut som kolonimakt.

Saharawiene bor i de okkuperte områ-
dene, og i flyktingeleirer i Algerie.

Fra 1975 frem til 1991 drev mot-
standsbevegelsen Polisario krig mot 
Marokko, men fra 1991 har det vært 
våpenhvile mellom partene. 

Vest-Sahara er anerkjent som selv-
stendig nasjon av rundt 80 andre land, 
fortrinnsvis i Afrika, Asia og Latin-
Amerika. 

Saharawiene venter på en folkeav-
stemning over selvstendighetsspørs-
målet, som de har blitt lovet av FN 
i 19 år, og som var betingelsen for 
inngåelsen av våpenhvilen.
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Vest-Sahara. Fosfatet kjøpes fra Marokkos statseide selskap, som betyr at okkupa-
sjonsmakten tjener direkte på investeringene fra Oljefondet. Verdien på disse inves-
teringene har ifølge Norwatch økt med 60 % fra 2008 til 2009. Verdien på investerin-
gene sto ved utgangen av 2009 på over 3,9 milliarder kroner. De åtte selskapene som 
Oljefondet har investeringer i, importerer to tredjedeler av all fosfatet som Marokko 
eksporterer.

Tortur i fengslene
Familiene i flyktningleirene er ikke bare delt på grunn av den økonomiske situa-
sjonen, men også fordi de aller fleste har en stor del av familien sin i de okkuperte 
områdene. Kontakten opprettholdes med telefon, men mange har ikke sett nære 
familiemedlemmer siden krigen begynte i 1975. FN administrerer et program for 
familiegjenforening, der personer fra de okkuperte områdene gis transport til flykt-
ningleirene for å møte sine familier. Dessverre består programmet foreløpig bare av 
et ukesopphold, som er svært lite med tanke på at mange ikke har sett hverandre på 
35 år. Familiene i de okkuperte områdene lever i en svært presset situasjon, og møter 
helt andre utfordringer enn det flyktningene gjør. Vi møtte en mann som hadde flyk-
tet til leirene etter å ha blitt grovt torturert i et av fengslene i de okkuperte områdene. 
Det var utrolig sterkt for oss å sitte overfor en som kan fortelle deg sin egen historie, 
og fortelle hvordan marokkanske soldater hadde brutt seg inn i hjemmet hans og 
brutalt voldtatt hans mor og søster. Slike historier glemmer man aldri, og det gir deg 
en større forståelse for hvilken type okkupasjon befolkningen i leirene har flyktet fra.

Sterke familiebånd
Påtross av disse vanskelighetene er det all den åpenheten og varmen vi har blitt møtt 
med som er mest fremtredende. Ved å  leve i en familie i nesten fem måneder fikk vi 
et innblikk i hvor utrolig inkluderende saharawisk kultur er. Uavhengig av hvor lite en 
familie har, vil de alltid invitere deg inn og gjøre klart et stort måltid til gjestene, om 
det så er det siste de har igjen i skapet. På tross av den vanskelige situasjonen de lever 
i, følte vi at saharawiske familier, i mye større grad enn norske familier, er i stand til å 
nyte den tiden de har sammen, og finne glede i hverdagen. 

Krig eneste løsning?
Under internasjonal lov har enhver tidli-
gere koloni rett på selvbestemmelse, slik 
at folket selv kan bestemme om det vil 
være en egen uavhengig nasjon. En fol-
keavstemning om dette har lenge vært 
planlagt, men Marokko har så langt nektet 
å samarbeide. Konflikten har lenge vært 
låst, og gjentatte forsøk på forhandlin-
ger har ikke ført frem. I mellomtiden har 
flyktningene i Algerie ventet på å komme 
til et fritt hjemland i 35 år. Saharawiene 
har strukket seg langt for å finne en fre-
delig løsning på konflikten, men slik situa-
sjonen er i dag har det ikke gitt resultater. 
Etter årevis med venting i ørkenen begyn-
ner mange å bli utålmodige. Flere sahara-
wiere vi snakket med mener at det nå har 
gått så langt at krig er den eneste måten å 
bedre utsiktene til uavhengighet på. 

Tanken på at krig kan være den eneste 
utveien for det saharawiske folket var fjern 
før vi reiste til flyktningleirene. Etter å ha 
levd der i nesten fem måneder har vi fått en 
mye bedre innsikt i livet til saharawiene og 
en bredere forståelse for hvordan konflik-
ten utspiller seg i praksis. Nå har vi forstå-
else for  at en eldre kvinne vi så, krevde av 
presidenten Mohamed Abdelaziz at saha-
rawiene nå må vende tilbake til krig. 

SAHANOr-PrOSJeKTeT:
Maria og Nina har vært på et 

utvekslingsprogram finansiert 
av Fredskorpset. Prosjektet 

er basert på kulturutveksling 
og sentrert rundt språkun-
dervisning. De underviste 
engelsk i leirene, og lærte 

arabisk og Hassanya. De 
saharawiske deltagerene i 

Norge underviser i arabisk og 
lærer mer engelsk. Hovedmå-

let med prosjektet er å bidra 
til økt bevissthet om konflik-

ten i den norske 
befolkningen.



En karriere innen 
reiselivsbransjen?

hro@apollo.no
✆23 21 30 00

Som reiseleder for Apollo kan du kombinere et uten-
landsopphold med spennende arbeidsoppgaver. Du får
oppleve nye kulturer og jobbe med mennesker fra hele
Skandinavia. I jobben som reiseleder får du fantastiske
opplevelser og erfaringer, og gode muligheter for personlig
og karrieremessig utvikling med på kjøpet. 

Neste reiselederkurs: 20/9 - 10/10 og 14/2 - 7/3.

Se apollo.no for mer informasjon og påmelding.
Vi ser frem til å høre fra deg!

Få en fot innenfor reiselivsbransjen 
- prøv deg som reiseleder. 

19. oktober kl. 19
LIVE MUSIKK!

LEGO FESTIVAL
Pub-quiz
Astronomiske opplevelser!
Omvisning
Såpebobler
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UNGt DEsiGN: 
øyvind wyller
Det er mulig å leve av design 
i Norge, bare man får folk i 
utlandet til å kjøpe den.

Designmøbler er jo ikke spesielt bil-
lige. Hvordan innredet du selv mens du 
var student?

Jeg lagde en del møbler selv, men jeg har 
også noen gamle IKEA-synder på sam-
vittigheten. Ikke gjør som meg, men kjøp 
heller ting på loppemarked eller arv av 
andre dersom du ønsker å gjøre det bil-
lig. Studietiden er en midlertidig og slus-
kete situasjon der nesen ikke skal være 
i interiørblader, men i pensum. Dersom 
hybelen ser ut som om den er tatt rett ut 
av Wallpaper har man kanskje prioritert 
litt feil. Det er etter min mening bedre å 
ha en personlig, rufsete stil i studietiden 
enn en billig versjon av et møblert hjem. 
Når studiene er over og jobben med den 
fete lønningen er sikret, kan man kjøpe 
dyr norsk design for alle pengene, slik 
at jeg og mine venner har noe å leve av.   

Har du anbefalinger til rimelige de-
signere man enten kan inspireres 
av eller bruke?

Hvis du ønsker de kvalitetene som 
”designobjekter” har i hjemmet ditt, men 
ikke har et stort budsjett, kan det være 
lurt å innrede med billige eller brukte 
møbler for så å krydre med små utsøkte 
gjenstander som for eksempel en lampe 
eller en krakk. Produsenter som Hay og 
Muuto har en del slike små karakteris-
tiske ting. Butikken Futura i Oslo har også 
en del kule ting som er verdt å sjekke ut. 

Du er jo en av grunnleggerne til Oslo 
Desinerlaug. Med det i mente, hvordan 
ser du på grobunnen og mulighetene for 
unge norske designere?
 
Det er fullt mulig å leve av design som 
nordmann, men da må man nok også 
satse utenfor Norge. Dette har nor-
ske designere skjønt, og mange er gode 
på å eksponere seg selv i utlandet. Oslo 
Designerlaug er et tiltak der vi ønsker 
å vise hva som skjer til publikum her 
hjemme slik at vi også får vist oss her. 
Vi har jo tross alt en møbelindustri i lan-
det og bør alliere oss med den. Jeg tror 
det er viktig at det blir en kultur i Norge 
for design, og jeg ser at dette kommer.  

Du skal selv stille ut i London i sep-
tember. Hvor viktig er for deg å nå ut 
internasjonalt?

Det er viktig for å nå et stort nok marked. 
Det å få omtale og suksess i utlandet har 
dessuten gjerne en effekt her hjemme 
også, ettersom det ofte er slik at folk ten-
ker: - Han der har suksess i utlandet! Ja! 
Da bruker vi han! 

ØYVINd WYLLer:

 Oslobasert møbeldesig-
ner, fullstilte mastergrad 
ved Kunsthøgskolen i 
Oslo (KHIO) våren 2010.

 En av grunnleggerne av 
Oslo Designerlaug.

 Med i designtrioen 
WFK (Wyller, Frøystad 
& Klock) som bl.a. har 
stilt ut på den anerkjente 
designmessa i Milano.

 Stiller ut på designmes-
sa 100% i London 2010.

TEKST: TOr HerNAN FLOOr     FOTO: MIcHAeLA KLOudA
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Stol
Stolen er en del av Sauherad-kolleksjo-
nen, som jeg tegnet for småskalapro-
duksjon på Schia møbelsnekkeri i Sau-
herad. Med disse møblene ønsket jeg å 
gjenskape et godt håndverk med gjen-
nomførte detaljer, verdier jeg mener 
har gått tapt i effektivitetens navn.
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Hyllesystem
Det mobile modulbaserte hyllesystemet 
er designet for unge urbane mennesker 
som flytter ofte, for eksempel studenter. 
Tanken er at boksene kan brukes slik: 
Du bygger hyllen din slik det passer best 
i din nåværende hybel og putter bøker, 
plater og forskjellige ting i dem. Når 
dagen er kommet for å flytte, tar man 
ganske enkelt de håndterbare størrelsene 
som boksene er, og flytter dem ut i bilen 
med tingene inni. I den nye hybelen/
leiligheten kan man bygge hyllen tilpas-
set det nye rommet. Man kan også lett 
utvide hyllen ved å kjøpe flere enheter. 
Håndtakene fikserer boksene slik at man 
ikke trenger skruer og gjør det intuitivt 
lett å omorganisere systemet. Tanken er 
at de skal komme i mange farger med 
eller uten dør og med justerbare hyller til 
å ha inni. 

SLIK LYKKeS  du SOM deSIGNer 
I FØLGe ØYVINd WYLLer:

Plan A: 
Jobb mye for lite, ihvertfall i begynnel-
sen. 

Ha de riktige kontaktene og smisk flittig. 

Selg deg selv og dine idéer på en over-
bevisende måte. 

Ha evnen og viljen til å kommersialisere 
idéene dine. 

Ha teft for hvilke produkter som er 
lønnsomme og hvilke som passer den 
produsenten du ønsker å designe for. 

Plan B:  
Ha en asketisk livsstil, men gjør akkurat 
som du vil. Dette kan lønne seg i leng-
den ettersom det bevarer din særegne 
karakter. Om det lykkes avhenger mye 
av om din særegne karakter er noe folk 
er villige til å betale for.
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studentNorge rundt:
Hva er ditt beste råd til studiestart?

(20) Bachelor i pedagogikk ved universi-
tetet i Oslo

«Ikke vær redd for å engasjere deg i for-
eninger, du velger hvor mye tid du vil 
bruke. Bli uansett med på STUDiO og 
fadderordningen! Å skape nettverk er 
den beste investeringen du gjør i studie-
tiden»

(24) Studerer historie på Høyskolen i Vestfold

«Bli med på mest mulig sosialt i begyn-
nelsen med fadderuke, fester og annen 
moro. Å få seg gode venner og bekjente 
på skolen er en viktig motivasjonsfak-
tor. Har man det gøy er det mye lettere 
å komme seg til skolen hver dag, spesielt 
dersom motivasjonen er noe laber etter 
en bra sommerferie»

(24) Høgskulen i Volda

«Heng  med på alt som skjer i fadderu-
ken. Her får du venner for livet og opp-
lever masse moro.

I tillegg burde alle gjøre seg kjent med 
sitt studentdemokrati. Det er disse som 
passer på at studentenes stemme blir 
hørt når viktige beslutninger tas»

(21) Høgskulen i Volda

«Vær opplagt og ta initiativ. Fadderu-
ken legger et solid grunnlag for resten 
av studietiden din, så delta mest mulig! 

Kan også si at budsjett faktisk fungerer. 
Lag et, eller angre den dagen du sitter 
med havregrøt fem dager på rad»

(23) Handelshøyskolen BI Oslo 

«Hold deg orientert om ting som skjer 
i forbindelse med studiet, vær sosial og 
knytt nye kontakter»

(24) universitetet i Oslo

«Få med deg frister og datoer for søk-
nader. Forskjellige institutter, fakulte-
ter og skoler opererer med forskjellige 
frister. Finn de som er aktuelle for dine 
emner»
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Affecto, ledende på Business Intelligence

Vil du bli Business Intelligence ekspert?

For å få flere engasjerte i vårt fagfelt, tilbyr vi Talent Recruitment Programme. 
Her får du muligheten til å utvikle deg til en profesjonell konsulent innenfor 
et fagområde hvor utvikling av informasjonsstyring og besluttningsstøtte er 
hovedfokuset.  
 
Affecto er Nordens ledende kompetansesenter innenfor rådgivning, 
planlegging og implementering av Business Intelligence (BI), datavarehus 
og Corporate Performance Management (CPM) løsninger. Disse er basert på 
mer enn 10 års erfaring med å implementere løsninger hos Nordens mest 
krevende kunder og nært samarbeid med teknologipartnere.

Les mer om Talent Recruitment Programme  
på www.affecto.no/karriere eller 
send en e-post til karriere@affecto.com
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Det er en helt vanlig sommerkveld i 
Oslo. Regnet siler ned idet Jakob leder 
oss gjennom det grønne, våte terren-
get, som har virket uendelig siden vi ble 
sluppet inn porten ved Uelands gate. – 
Der er sirkelhagen, peker han. «Sirkel-
hagen» er en imponerende komprimert 
blomsterbed-oppsats i sirkelform med 
jord, halm og til slutt stålnetting rundt. 
Den bugner av salatblader, gressløk og 
blomster. – I august kommer den til å 
være enda mer imponerende, sier Mar-
tine, Jakobs plantemakker, som har 
kommet til, og prøvesmaker et regn-
skylt salatblad. Kveldssola bryter gjen-
nom idet fotografen tar frem kameraet 
og Martine og Jakob flirende poserer, 
trygt skjult bak grønne blad. Plantein-
teressen deres dyrkes nemlig ikke først 
og fremst her inne; den slynger seg også 
smått og i økende grad gjennom Oslos 
gater, parker og midtrabatter.

Gjøre krav på byen
Skal man virkelig leve i og befolke byen, 
må man også omforme den og gjøre den 
til sin, mente sosiologen Henri Lefebvre 
– og kanskje er det slik man best kan 

BloMstrENDE 
okkUpasjoN
Den grønne geriljaen 
har kommet til Oslo.

forstå såkalt guerilla gardening: akti-
vister som erobrer offentlige steder ved 
å plante ting. Blomster. Urter. Gulrøt-
ter. Kanskje hele hager. Noen lager 
frøbomber som de strør rundt i gatene. 
Andre igjen har mer sporadiske aksjo-
ner, som 1. mai 2000, da flere tusen 
mennesker møttes for å plante grønn-
saker og blomster foran parlamentet i 
London.

Fenomenet har de siste årene spredd 
seg i byer over store deler av verden. Det 
geriljaplantes i australske og amerikan-
ske storbyer, i London, i Berlin, i Køben-
havn – og nå også i Oslo: «Tenk å kunne 
plukke en av dine 5 om dagen under 
morgenpromenaden! Jordbær på Plata 
eller jordskokk på løkka», skriver Oslos 
geriljahagegjeng i bloggen sin.

Snille lovbrudd
– Hittil har vi plantet erter, bønner, ring-
blomst og andre blomster – ting som ikke 
er så næringskrevende, forteller Martine. 
– Men foreløpig har vi bare sådd frø, ikke 

satt ut planter, sier Jakob.

– Bryter dere loven?

– Det er i en gråsone. Vi planter jo ikke 
i offentlige bed, sier Jakob. - Ikke ennå, 
skyter Martine inn. Jakob smiler. – Du 
kan si vi planter i allmenningen, og det 
har jo på en måte alle rett til, sier han, – 
og i den grad det er lovbrudd, er det en 
veldig snill måte å bryte loven på.

– Nettstedet deres har et veldig sterkt 
hyggefokus – det går mye i at det skal 
bli så grønt og fint. Finnes det et over-
ordnet politisk budskap i det dere gjør, 
noe mer enn bare å gjøre det koselig og 
pent?

– Vi ønsker jo å bevisstgjøre, sier Mar-
tine. – Vi viser at planter og naturvern 
kan fremmes på en måte som er uteluk-
kende positiv, uten noen løftet pekefin-
ger, slik naturvernbudskap ofte har en 
tendens til å fremstå. Vi handler, agerer 
og sprer et fint budskap. - Det har dessu-
ten med en lokal forankring å gjøre, sier 
Jakob. - Vi vil vise at mat faktisk produ-
seres, og at det går an å nærdyrke. Jeg 
tror mange trenger å få et mer nærvæ-
rende forhold til den maten de spiser, bli 
mer bevisst på at den faktisk er dyrket.

«I den grad det er lovbrudd, 
er det en veldig snill måte å 
bryte loven på»
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Erobre ved å endre
Det høres jo strålende ut: erobre byrom-
met og kulturen ved hjelp av naturens 
nyttevekster, som deretter vokser, tri-
ves og bevisstgjør på egen hånd. Igjen 
en honnør til Lefebvre, som mente at 
dersom man skal erobre byrommet, må 
man også delta i og omforme det over tid. 
Kombinasjonen av viltvoksende natur og 
menneskelig agering synes i så måte å 
være det perfekte eksempelet på å gjøre 
krav på byen – erobre ved å endre, og det 
bokstavelig talt på grasrotnivå.

– Men hvor viktig er det anarkistiske 
erobringsaspektet? Hadde det vært noe 
stas hvis dere hadde samarbeidet med 
Oslo kommune og skissert planer for 
planting her og der, fullstendig på riktig 
side av loven?

– Ja, jeg synes faktisk det hadde vært fint, 
sier Jakob. – Absolutt, nikker Martine, 
men tilføyer: – Selv om det er klart at 
mange synes erobringen er den tiltalende 
biten. Det er morsomt å gjøre noe i smug 
og samtidig spre glede. På den måten er 
det snarere overraskelsesaspektet enn 
erobringen som blir fremtredende.

– Vi er forresten ingen enhetlig gruppe 
med felles aksjoner, påpeker Jakob. – Vi 

GerILJAGArTNere

 Geriljagartnere ”okkuperer” byrom 
ved å plante blomster og grønnsaker. 

 For noen er det et politisk prosjekt, 
hvor plantingen er et forsøk på å skape 

miljøbevissthet og en protest mot 
kommersialiseringen av byrommet. For 
andre handler det mer om å pynte opp 

nærområdene. 

 De første som kalte seg geriljagart-
nere – eller guerrilla gardeners, som 

det heter på engelsk – var en gruppe 
kunstnere i New York som, på begyn-
nelsen av 1970-tallet, anla en koloni-

hage på en tom tomt midt i byen. 

 Nettstedet www.guerillagardening.
org fungerer som en samleplass for 

geriljagartnere verden over, og har 45 
000 besøkende hver måned.

utgjør snarere en samlingsplattform for 
alle som synes dette er interessant fra 
før. Vi har blitt kjent med mange som 
holder på for egen maskin.
 
Skaper tilhørighet
– Gjør dere byen bedre?

– Ja, jeg tror geriljaplanting skaper en 
sterkere og mer positiv tilhørighet til 
stedet man bor på, i tillegg til at det blir 
grønnere og finere og mer estetisk, sier 
Martine. Jakob nikker. – Dessuten tar vi 
opp miljøspørsmål implisitt, men tydelig, 
og helt uten moralisme. På den måten 
kan vi samle folk som er opptatt av mil-
jøspørsmål på tvers av uenigheter innad 
blant disse, fortsetter Martine.  – Det 
trenger ikke å være samstemt og gjenno-
morganisert, heller, sier Jakob. – Nei, det 
vi gjør, er jo å spre en idé, sier Martine.

Og se: På vei tilbake mot porten og asfal-
tjungelen, rekker Jakob frem en pose 
med knoller. – Vi du ha med deg noen 
jordskokker? Bare vær klar over at de 
vokser veldig fort.

Har du i løpet av sommeren sett en vilt-
voksende jordskokkplante midt i Oslo 
et sted, kan den altså ha blitt plantet av 
undertegnede. Eller av noen andre. Jakob og Martine har egentlig andre navn.



52 TEKST: ØrJAN GårdSrud     FOTO: eIrIK AcKerMANN

studentlivSTudeNTLIV

Hos Norges største studentportal 
finner du en rekke nyttige arti-
kler som kan hjelpe deg med å 
komme igang med semesteret.

studiestart på 
studenttorget.no

GrATiS PrOGrAMVArE TiL STUDiESTArT
På nettet finnes en rekke gode gratisløsninger som kan spare 
dine utlegg til dyr programvare.

Å studere er dyrt, det merker man ganske raskt. Ikke nok med 
at man har utgifter på bøker, bolig og mat, man må jo ha skrive-
redskaper å notere med også, må vite.

Flere og flere studenter velger å skaffe seg en laptop til dette 
formålet, noe som naturligvis er praktisk, men også kan være 
ganske dyrt. Når mange laptoper i tillegg mangler essensiell 
programvare som tekst og bildebehandlingsverktøy, er det ikke 
rart at studielånet forsvinner raskt.

Vi har derfor surfet rundt på nettet og testet ut de beste gratis-
verktøyene du lovlig og gratis kan benytte deg av i studiehver-
dagen din.

Klikk deg inn på www.studenttorget.no/teknologi, og 
hvem vet, kanskje får du råd til enda noen pils i fadderuka?

SLiK SKriVEr DU CV
Som prisene i vår studentboligprisindeks viste, er det i mange 
byer nødvendig for studentene å skaffe seg bi-inntekter ved siden 
av studiene, og som kjent er det ikke alltid det er bare å banke på 
døra og få jobb på dagen. Er du på jobbjakt, trenger du en skikke-
lig CV for å skille deg ut i bunken, og vi viser deg hvordan du skal 
skreddersy den spesifikt for den deltidsstillingen du drømmer om.

For CV-guide og mange andre jobbtips, gå til www.student-
torget.no/jobb for mer informasjon. 
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4 AV 10 STUDEnTEr Er EnSOMME. Er DU En AV DEM?
En undersøkelse fra 2008 viste at 4 av 10 studenter følte seg 
ensomme ved studiestedet. I denne artikkelen møter du to som 
har slitt med dette problemet, og kan lese om hva de gjorde for å 
komme seg ut av situasjonen. I tillegg kommer psykologen med 
sine beste råd til deg som føler deg alene.

Gå til www.studenttorget.no/helseoglivsstil for å lese 
denne saken.

Lær DEG STUDEnTVETTrEGLEnE
Er du ny student? Da bør du lese disse 10 tipsene.

Tenk deg at du skal flytte hjemmefra for første gang. Kanskje 
skal du flytte til en helt ny studieby, eller du trenger kanskje 
uansett gode råd for å finne din plass ved studiestedet? 

For en stor brøkdel av landets studenter er dette en aktuell 
problemstilling ved studiestart: Hvilke forventninger har dine 
medstudenter til deg? Hvordan går du frem for å finne bolig, 
deltidsjobb eller venner? 

På www.studenttorget.no/nystudent har vi laget en lett-
fattelig og oversiktlig guide, med de 10 beste rådene til deg som 
er ny student. Klikk deg inn for å lese dem.

SLiK UTnyTTEr DU PLASS i BOLiGEn,
Er boligen din liten? Da bør du tenke i høyden!

Er det høyt under taket der du bor har du mer plass enn du tror. 
Oppe på skap og bokhyller er det plass til oppbevaringsbokser 
med foreksempel sko eller vinterklær.

Dette er ett av mange tips vår journalist har gravd frem om 
hvordan du kan finne plass på uante steder i boligen din. Bor 
du på en ett-roms, bør du kanskje vurdere å kjøpe en seng som 
kan ha kontorplass under? Hvordan utnytter man plassen på 
badet? Og ikke minst, hvor finner du kule skap, knagger, bokser 
og annet interiørstæsj til å huse alle tingene dine?

Gå til www.studenttorget.no/bolig for å lese mer!
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oxford – 
et sted for alle?

Christian (26) 
studerer ved et av Europas eldste og mest 

prestisjetunge universiteter.

Grønne parker. Ærverdige bygninger. Vakre fontener. Storslåtte bibliotek. Katedraler 
med gnistrende glassmalerier. Korrekt – det er ikke tale om betongørkenen Blindern. 

– Man merker fra første dag at man er del av noe større og gammelt, sier Christian 
Carlsen (26) fra Nesodden. I et snaut år har han vært PhD-student ved Balliol College, 
University of Oxford. Det var stort å komme hit i starten, men det tok ikke lang tid før 
han var inne i tralten. 

– Nå er jeg oppslukt av faget, og da glemmer jeg hvor jeg er.

Visjoner
Emnet Christian fordyper seg i, er nor-
røn litteratur av religiøs og mytologisk 
art, nærmere bestemt visjonslitteratur. 
Dette er en middelaldersjanger som tar 
for seg det hinsidige.

– Arbeidstittelen er ”Den andre verden”. 
Den hedenske teksten ”Voluspá” er et 
godt eksempel. Den handler om ragna-
rok og den nye verdenen etter ødeleg-
gelsen, forteller Christian, og tilføyer at 
kristen innflytelse er merkbar. Trolig 
har teksten blitt til i brytningen mellom 
åsatro og kristendom. Strømninger fra 
det kristne Europa må ha gjort seg gjel-
dende. Det er denne typen idéutveksling 
PhD-studenten er interessert i.

– Jeg utfører et komparativt studium der 
jeg ser norrøn litteratur som del av en 
større europeisk tradisjon. 

Christian snakker om forskningen med 
glød i blikket , og det er lett å tro ham når 
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han sier at de tre årene som i utgangs-
punktet er avsatt til en PhD, kan bli for 
knappe.

– Mange blir her i fire år, for stoffet har 
en tendens til å vokse.

investering for fremtiden
På spørsmål om hva man blir med en 
PhD om norrøn visjonslitteratur, ler han 
litt. Han tror nemlig ikke at han nødven-
digvis blir attraktiv på arbeidsmarkedet. 
I alle fall ikke med en gang.

– Jeg ser på dette som en langsiktig 
investering. 

– Det er da ingen ulempe for CV-en?

Neida, Christian innrømmer at det knyt-
tes prestisje til Oxford. Og får han det 
som han vil, blir han en dag universitets-
professor.

– Men en ulempe ved dette universitetet 
er at det er lite gjennomsiktig. Ting går 
mye på kontakter, og studenter utenfra 
blir litt diskriminert. For meg er det for 
eksempel ikke så lett å få undervise. Det 
ordner seg vel når jeg kommer mer inn i 

kodene her. Undervisning hører med i et 
PhD-forløp. 
 
Før han kom til Oxford, studerte Chris-
tian ved Universitetet i New Orleans. Der 
var kulturen åpnere, og han fikk flere 
undervisningsoppdrag. Slik fikk han 
brukt den pedagogiske utdannelsen han 
tok i Salzburg.

– Hva er det beste ved Oxford?

– Den enorme bredden, og dyrkingen av 
spisskompetanse. Utallige mennesker 
med all mulig ekspertise er samlet på ett 
sted. Lurer jeg på noe, er det alltid noen 
å oppsøke. Oxfords ry som et av verdens 
beste universiteter tiltrekker seg dessu-
ten mange interessante gjesteforelesere.

Som PhD-student nyter en stor frihet, og 
kan langt på vei sette sammen arbeids-
planen selv. Noen skoleklassesituasjon 
er det altså ikke.

– Kan arbeidet kjennes ensomt?

– Nei, for slik blir det ikke i praksis. Jeg er 
med i en gruppe som møtes hver uke for 
å oversette norrøn litteratur og inspirere 

hverandre. I starten var jeg redd for å bli 
ensom, men det sosiale miljøet er utmer-
ket. På et college er det et oversiktlig antall 
studenter. Det blir nesten som et hjem, 
smiler Christian og ser seg hjemmevant 
rundt i collegepuben, der han har spandert 
Earl Grey og bisquits på undertegnede. 

Crocket og korsang
Livet i Oxford byr på mer enn faglige 
aktiviteter. Christian synger i collegets 
kapellkor, og er ellers med på crocket-
laget. Balliol College har nemlig en stolt 
crockettradisjon.

– Selv har jeg nok kun tidligere erfaring 
fra hagen hjemme, sier han beskjedent. 

Universitetet rommer en rekke såkalte 
societies, og flere har hemmelige ritualer 
og opptaksprøver. Andre er av en mer 
åpen art, og handler ikke om annet enn 
å pynte seg og spise felles middag. Ved 
Oxford finnes det slike kluber og aktivi-
teter for enhver smak.

– Men det er kanskje ikke for alle og 
enhver å gå på Oxford?

– Joda! Oppfatningen om at Oxford er 
så elitistisk, bunner i fordommer. Man 
må selvsagt ha gode karakterer, men det 
viktigste er en original forskningsidé. 
Det er ikke forbeholdt stjernestudenter å 
studere her. 

Arbeidssky bør man uansett ikke være. 
Formiddagsteen er over, Christian tar 
høflig farvel, og vender tilbake til arbei-
det sitt ved ett av verdens beste univer-
siteter.

STudere Ved OxFOrd
Utdanningen godkjent av evaluerings-

organet NOKUT og Lånekassen.

Basisstøtte for utenlandsstudenter: 82 
900 kroner per år.

Mulig å få tilleggsstipend fra Lånekas-
sen, opptil 104 120 kroner per år.

Internettsøknad gjennom Universities 
and Colleges Admissions Service 

(UCAS).

Søknadsfrist 15. januar, men ofte mu-
lig for utenlandsstudenter å søke frem 

til 30. juni. 

Vanlig å bli innkalt til intervju.

Man kan ikke søke både Oxford og 
Cambridge samtidig.

uNIVerSITY OF OxFOrd:
Etablert i løpet av 1000- og 1100-tallet.

Det eldste universitetet i den engelsk-
talende verden.

Fjerdeplass på Times  liste over ver-
dens beste universiteter.

Over 20 000 studenter. En tredjedel er 
fra utlandet.

Motto: Dominus Illuminatio Mea – 
”Gud er mitt lys”.

studentlivSTudeNTLIV
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INNVANdrArAr I deN NOrSKe SKuLeN:

 90 prosent av alle ungdommar mel-
lom 16 og 18 år går i vidaregåande 
skule. For førstegenerasjons innvan-
drarar var andelen 70 prosent og for 
andregenerasjons innvandrarar 88 
prosent. 

 23 prosent av alle som fullførte 
vidaregåande skule byrja i høgare 
utdanning same haust. Andelen blant 
førstegenerasjons innvandrarar var 30 
prosent, og blant etterkomarane byrja 
heile 45 prosent i høgare utdanning.

 Andelen studentar i aldersgruppa 
19-24 år er 30 prosent for heile 
befolkninga, 18 prosent blant førstege-
nerasjons innvandrarar og 35 prosent 
blant etterkomarar. 

Kjelde: Wikipedia og SSB.

– For meg var det alltid naturleg å vere 
ambisiøs, seier økonomistudent Javvad 
Mushtaq. Nordmannen med foreldre frå 
Pakistan har utmerka seg både fagleg og 
sosialt ved handelshøgskulen BI. Ved 
sida av glimrande akademiske resultat, 
har han oppretta eigne føretak så vel som 
det første muslimske studentsamfunnet 
på skulen. I år vart han kåra til årets øko-
nomistudent av interesseorganisasjonen 
Siviløkonomene.

– Eg tykkjer jo at eg har klart integreringa 
bra, og difor ser eg på meg sjølv som eit 
naturleg bindeledd mellom minoritetane 
og det etnisk norske, seier han.

Som ein av dei første pakistanarane i 
Noreg kom faren til Javvad hit for rundt 
30 år sidan. Gjennom oppveksten i Hal-
den fekk Javad stadig høyre kor viktig 
utdanninga var for dei framtidige mog-
legheitene hans.

– Foreldra mine motiverte meg, men 
eg tykkjer også det norske skulevesenet 
var gode på å framheve fordelane med 
utdanning frå tidleg alder av. Dette har 
nok også motivert andre med innvan-

drarbakgrunn i Noreg til å arbeide flittig 
og målretta.

Etterkomarane betre enn nordmenn
For Mushtaq er langt ifrå åleine som 
såkalla etterkomar, ein som er fødd i 
Noreg med ikkje-vestlege innvandrarar 
som foreldre, i høgare utdanning. Målin-
gar Statistisk sentralbyrå (SSB) gjorde i 
2007 syner at 35 prosent av etterkoma-
rane i alderen 19-24 år var i gong med 
høgare utdanning. Til samanlikning var 
andelen i heile befolkninga 30 prosent 
for same aldersgruppa. 

Den gode statistikken er spesielt opp-
siktsvekkande fordi etterkomarar skårar 
lågare enn ungdom utan innvandrarbak-
grunn i andre faktorar som kjenneteik-
nar dei som tek høgare utdanning, slik 
som foreldras utdanningsnivå, inntekt 
og yrkesaktivitet. Det ser altså ut til at 
etterkomarane foreserer sosiale ”barri-
erar” ungdom utan innvandrarbakgrunn 
ikkje gjer, og ender opp med betre repre-
sentasjon i høgare utdanning.

Javvad Mushtaq er sjølv eit eksempel på 
dette, då han kjem til å ende opp med 

Ungdom med innvandrarbakgrunn er ein 
suksess i høgare utdanning, men det er det få 
som skriv noko om.
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høgare utdanning og inntekt enn sine 
foreldrer. Han trur ikkje at dei innvandra 
foreldra sitt utdanningsnivå nødvendig-
vis er så avgjerande for kva borna vel når 
dei veks opp.

– Eg trur nok det mest avgjerandeer  at 
foreldra ser kor viktig det er med sku-
legong. Den sikre økonomiske framtida 
utdanning gir, styrkar nok også  oppfor-
dring deira til borna sine.

Vil ha andre liv enn foreldrene. 
Arbeiderparti-politikaren Hadia Tajik 
peiker også på at manglande utdan-
ningsnivå hjå foreldra faktisk kan vere 
ein ekstra motiverande faktor.

– Etterkomarane har sett foreldra sine 
kave i fysisk krevande jobbar og tenkt: 
«Dette ønskjer eg ikkje for meg sjølv». 
Førstegenerasjonsinnvandrarane møter 
derimot andre og større utfordringar. 
Her er god språkopplæring den vikti-
gaste døropnaren til høgare utdannings-
institusjonar. Det er tungt å ta høgare 
utdanning på eit språk ein ikkje meistrar 
så godt. Det veit alle som har studert litt i 
utlandet, seier Tajik.

For – som Tajik antyder – statistikken for 
førstegenerasjons innvandrarar er sva-
kare. Her er det berre 18 prosent i alders-
gruppa 19-24 år som tek høgare utdan-
ning. Det ser likevel ut til at utjamninga 
også er godt i gong her. Frå 1997 til 2006 
auka andelen av gruppa i høgare utdan-
ning med 5,8 prosentpoeng. Til saman-
likning auka andelen frå befolkninga 
totalt med berre 2,4 prosentpoeng. 

Mohammad Usman Rana, legestudent 
og tidlegare leiar for Pakistansk student-

samfunn, hevdar at den lågare deltakinga 
ikkje er eit teikn på manglande integre-
ring, men ofte bestemt av livssituasjonen 
til innvandrarane når dei kjem hit.

– Mange i førstegenerasjonen er i ein 
alder og ein livssituasjon der det er øko-
nomisk vanskeleg å ta høgare utdanning. 
Samstundes er det mange i førstegenera-
sjonen som ikkje har høgare utdanning 
når dei utvandrar til Noreg, seier Rana.

Javvad Mushtaq meiner derimot at 
grada av integrering i det nye samfunnet 
er viktig, og at ein difor må rekne med at 
ein generasjon passerer før innvandrarar 
er godt nok integrerte i samfunnet.

– Eg trur tid er avgjerande. Kulturen ein 
tek med seg, er ofte såpass inngrodd at 
førstegenerasjonsforeldrer ikkje klarar å 
viske ut skilnadene. Ein kan kanskje sjå 
seg blind på eigen kultur.

negativ mediedekning
Gode tal frå ungdom med minoritets-
bakgrunn i høgare utdanning er noko 
som har vore kjent i lang tid. Allereie i 
2002 hadde etterkomarane, etter lang 
tid med stadig betre resultat, sterkare 
representasjon i høgare utdanning enn 
befolkninga for øvrig. Media si dekning 
av integreringa har likevel i liten grad 
spegla denne suksesshistoria.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
(IMDi) la i 2009 fram rapporten «Medi-
eskapt frykt og usynlig hverdagsliv». Den 
syner at omtalen av innvandring og inn-
vandrarar langt oftare har fokus på pro-
blem enn ressursar.

– Av alle oppslag som hadde innvandring 
eller integrering som hovudtema, vart 71 
prosent vurdert som problemorienterte, 
18 prosent som ressursorienterte, medan 
berre 11 prosent av oppslaga vart vurdert 
som nøytrale. I same rapport kjem det 
fram at av alle avisoppslag om innvan-
drarar og flyktningar frå 1976 til 2002, 
var kriminalitet det mest omtalte temaet, 
seier Alexandra R. Tufteland, kommuni-
kasjonsrådgjevar i IMDi.

Hadia Tajik trur den negative dekninga 
gjeld fleire område enn integrering, og 
ikkje er spesifik for denne sektoren.

– Det er medias ibuande hang til dra-
maturgisk faenskap som gjer at ein 
prioriterer det negative. Men det kan 
slå spesielt dårleg ut for folk med inn-
vandrarbakgrunn fordi det, trass alt, 
ikkje er så mange med innvandrar-
bakgrunn i Noreg. Dermed kan mange 
nordmenns oppfatningar av innvandra-
rar og integreringa i Noreg basere seg 
på eit forvrengt bilete av røynda, fordi 
dei ikkje har eigne erfaringar med det.  

Javvad Mushtaq er samd med Tajik i 
at dei mest ekstreme og negative syna 
ofte blir framheva i media. Han tykkjer 
difor det er viktig at minoritetsungdom 
med vellukka integrering viser seg fram 
i offentlegheita.

– Eg prøvar alltid å vere eit førebilete 
for dei rundt meg og vere eit godt døme 
på korleis integreringa også kan vere i 
Noreg. Både media og invandrarar har 
eit ansvar for å skape ei framtidig suk-
sesshistorie. 

«Det er medias ibuande 
hang til dramaturgisk 
faenskap som gjer at ein 
prioriterer det negative»

INNVANdrArAr I NOrSKe MedIA:

 Nokre tema og grupper er over-
synlege, medan andre er usynlege i 
media. Medieanalysen Retriever AS 
utførte for IMDi i 2009, viser at islam/
muslim vart omtala 77.000 gonger. 
Den massive omtalen slo såleis svin-
einfluensaen med sine 74.000 treff.

 Saker om innvandring og integrering 
er ofte problemfokuserte. Ei innhalds-
analyse av åtte av dei største papiravi-
sene viser at 70 prosent av oppslaga 
har problemfokus, medan berre 11 
prosent er nøytrale.

 Dei fleste av integreringstiltaka 
til myndigheitene er retta mot at 
innvandrarar skal lære seg norsk og 
vere økonomisk sjølvstendige. Medi-
edekninga samsvarar i liten grad med 
det myndigheitene hevdar er viktig for 
god integrering.

 Muslimar, og av dei spesielt soma-
liarar, får mykje negativ merksemd i 
media. Undersøkingar syner at det 
også er desse gruppene som opplever 
mest diskriminering og som befolknin-
ga er mest skeptiske til.

Kjelde: IMDi, SSB
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Sterkt fokus på status-yrke
Den sterke representasjonen i høgare 
utdanning spreier seg ikkje jamnt utover 
dei ulike yrkesgruppene. Dei tre såkalla 
ALI-yrka, advokat, lege og ingeniør, har 
særleg utmerka seg blant ungdom med 
minoritetsbakgrunn. 

Hadia Tajik trekker fram etterspurnad og 
ei trygg framtid som avgjerande for valet.

– Ein har jo alltid behov for advokatar, 
legar og ingeniørar i Noreg. Enkelte 

seier at dei reknar med å måtte jobbe 
hardare enn etnisk norske for å få job-
bane dei kvalifiserer for. Då er profe-
sjonsstudium med eit relativt stabilt 
behov på arbeidsmarknaden vegen ein 
vel. I tillegg gir nok desse yrka status i 
mange miljø. Likevel er eg sikker på at 
der er ei endring på gong. Med fleire 
journalistar, kunstnarar og artistar med 
innvandrarbakgrunn, ser ungdom at det 
går an å lukkast på fleire område enn 
berre dei tradisjonelle.

Jan Bøhler, leiar i Oslo Arbeiderparti, 
hevda i ein kronikk i Dagsavisen i mai 
at fokuset på akkurat desse yrka kjem 
av at ein manglar gode rollemodellar frå 
andre yrkesgreiner, og at dei fleste inn-
vandrarforeldra kjem frå landsbygda, 
der ein har lite kjennskap til andre pro-
fesjonar.

Javvad Mushtaq er ueinig med Bøh-
ler i at studieretningsvala vil jamne seg 
ut med auka kunnskap om andre yrke, 
og trur ikkje ALI-yrka sin dominans vil 
endre seg med det første.

- Eg er einig i at vi ser ei viss opning mot 
andre yrkesvegar blant innvandrarbe-
folkninga. Eit døme på dette er ei auke 
av jenter med pakistansk bakgrunn i 
militæret, noko som før aldri ville blitt 
godteke. Like fullt kjem det alltid til å 
vere ei kulturelt spesifikk tilknyting til 
akkurat desse statusyrka. Eg er ueinig 
med Jan Bøhler i at det handlar om å 

kjenne til mange yrke. Sterke kultu-
relle trekk kan nemleg vere avgjerande. 
Om ein til dømes ser på kastesystemet 
, som framleis eksisterer nokre stader, 
er det tydeleg at det tek tid å løyse opp. 
Æresomgrepet er rett og slett svært sen-
tralt i denne, som i mange andre, inn-
vandrarkulturar.

Kreativ utdanning ville skapt furore
– Ditt fag, som er økonomi, er jo ikkje eit 
ALI-yrke. Korleis var reaksjonen heime 
då du valde annleis?

–  Det er rett at faget mitt ikkje er ein del 
av desse mest populære yrka, men det 
er likevel noko heilt anna enn om eg til 
dømes skulle velje ei kreativ utdanning. 
Om eg skulle søkje meg inn på danse-
høgskulen til dømes, ville det jo ha skapa 
furore. Tenk om to fedre stod og prata 
saman, og den eine spurde: Kva er det 
din son driv med?  - Jo, han er lege. Og 
din? - Han er dansar. Det er klart vi er 
langt ifrå dette stadiet no, seier Mushtaq, 
men legg til:

– Eg trur likevel ei langsom endring er i 
gong også på dette feltet. Dei som veks 
opp no, kjem til å ha eit heilt anna syn 
på til dømes kreative yrke enn det for-
eldra deira har.  Framtidige legar med 
minoritetsbakgrunn kjem til å respektere 
framtidige dansarar med minoritetsbak-
grunn. La oss berre håpe media heng 
med i den utviklinga, avsluttar den fram-
gongsrike BI-studenten smilande.

Hvis du verken får motivasjon eller kjen-
ner glede ved det studiet du har valgt, er 
sjansen stor for at du har valgt feil. 

Da kan det være lurt å tenke gjennom 
hva som fører til manglende motivasjon. 
Hvis du ikke kan se for deg en framtid 
innen det saksområdet du studerer, er 
det bedre å komme seg inn på et nytt og 
bedre spor. Å bli værende hvis du ikke 
trives, vil kunne påvirke både din selvtil-
litt og mestringsfølelse. Har du kun litt 
tid igjen for å fullføre året, er det selvsagt 
best å fullføre. Men det hender at det er 
situasjoner som tilsier at det er bedre å 
hoppe av og jobbe studieåret ut. 

Når du så har tatt den vanskelige avgjørel-

hva gjør jeg hvis jeg 
har valgt feil studium?

sen å slutte, bør du gjøre en grundig jobb 
ved å tenke gjennom alle sider ved ditt 
valg. Liker du å jobbe med mennesker, 
hjelpe andre, jobbe med teoretiske oppga-
ver eller arbeide manuelt? Kanskje er du 
kreativ og liker oppgaver som stimulerer 
fantasien din? Prøv å sette opp en priorite-
ring over hva som er viktigst for deg. Tenk 
gjennom hva som preger din personlighet. 
Er du utadvendt og liker å være blant folk, 
eller liker du best å arbeide alene?  Hva 
slags miljø trives du best i? Spør gjerne 
dine nærmeste om hva de synes er dine 
mest karakteristiske trekk. 

Etter at du har strukturert og skrevet ned 
tankene dine, bør du prøve å finne stu-
dieretninger der du vil kunne bruke de 

sidene ved deg som du mener er viktigst 
og som gir deg en god opplevelse. Du må 
selvsagt også tenke realistisk. Fører veien 
til et yrke du kan leve av? Hva krever stu-
diet, og hvor vanskelig er det å komme 
inn? - Er det vanskelig å finne frem til 
en god løsning selv, kan det være en 
ide å søke hjelp hos en karriereveileder. 
Undersøk på forhånd hva vedkommende 
kan hjelpe deg med. Det kan variere fra å 
ha en samtale om studiene ved en enkelt 
skole til å få en inngående analyse og for-
slag til utdanninger. 

Den som har funnet riktig studium, er 
som regel motivert og har glede av å til-
egne seg ny kunnskap. Dermed gir stu-
diet mening.

TEKST: VIBeKe ScHürcH, 
KArrIereVeILeder I eMMALI
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Statnett sitt oppdrag er å gjøre strømmen tilgjengelig,uansett hvor i dette langstrakte landet du bor. Det er vi som bygger og drifter ”riksveiene” i norsk strømforsyning.Gjennom vårt landsdekkende nett sørger vi for en sikker fordeling av strøm mellom nord, sør, øst og vest. 

Strømmen produseres ofte 
langt fra der den skal brukes.

Vi binder Norge sammen
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– Drømmesjefen
I fjor ble Bjørn Kjos kåret til 

drømmesjefen til en rekke ledere 
og ansatte i næringslivet. Det ble 

han ved å ansette folk som var 
flinkere enn ham selv.

BJØrN KJOS
Utdannet jagerflyger og jurist.

Har jobbet som dommerfullmektig, 
forretningsadvokat og næringslivs-
leder.

Har vært administrerende direktør i fly-
selskapet Norwegian siden 2002, og 
i løpet av få år gjorde han selskapet til 
SAS sin største konkurrent i Norden.

Han er også selskapets hovedaksjo-
nær.

Debuterte som forfatter i 2006 med 
spionthrilleren Murmanskaffæren.

I oktober 2007 vurderte Nettavisen 
e24 Kjos sin aksjeformue til over en 
milliard.

I tillegg til å være toppsjef i norsk næringsliv er Kjos utdannet 
både som jagerflyger og jurist. Han har jobbet som dommer-
fullmektig og forretningsadvokat, og i 2006 debuterte han som 
forfatter med romanen Murmanskaffæren.

– Nådde du målene ved tilfeldigheter eller ved strategiske valg?

– I utgangspunktet gjennom tilfeldigheter. Men så er det kan-
skje ikke så tilfeldig likevel, for man går jo etter det man har 
interesser for. Jeg hadde ingen tidlig drøm om suksess, men 
hadde alltid vært veldig glad i flyging og fulgte drømmen ved å 
melde meg inn i Forsvaret. 

Kjos utdannet seg til jagerflypilot, men fikk ikke jobb som flyger 
i Forsvaret. Derimot jobbet han både som dommerfullmektig 
og forretningsadvokat før han begynte sin karriere i Norwegian. 

Hvorfor begynte du å studere juss?

– På slutten av flygerutdannelsen søkte jeg meg inn som pilot, 
men så var det plutselig opptaksstopp.  Mens jeg stod på ven-

KarriereKArrIere
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teliste, gikk det et juss-kurs i Bodø, og 
det begynte jeg på.  Jeg synes jussen var 
interessant, og med tiden gjennomførte 
jeg alle avdelingene og ble dommerfull-
mektig. 
 
Kjos innrømmer at overgangen fra å fly 
jagerfly i Forsvaret til å studere lov og 
rett var stor, men at han raskt ble fasci-
nert av den intellektuelle holmgangen i 
retten. Han følte derfor ikke at han gav 
opp barndomsdrømmen om å bli pilot.

– Nei. Jeg hadde flydd jagerfly i flere år, 
så det følte jeg ikke. Det var svært givende 
å få jobbe som dommerfullmektig.

Både flyger- og jussutdannelsen er kjent 
for å være svært krevende. Man skulle 
derfor tro at Kjos var en usedvanlig sko-
leflink og dedikert student. 

– Jeg var nok snarere litt lat. Også var 
jeg veldig glad i å spille fotball. Men jeg 
har alltid vært fascinert av matematikk, 
fysikk og historie. Jeg leste mye fra jeg 
var ung, og interessene drev meg gjen-
nom studiene. 

I 2006 utga Tiden Norsk Forlag din bok 
Murmanskaffæren. Hvordan får en topp-
sjef tid til å skrive thriller-romaner?

– Det at jeg ble forfatter var et utslag av 
at jeg alltid har likt å lese. Det å skrive er 
en måte for meg å koble totalt av på.  

Lagspill fremfor konkurranse
– Du sier at interessene ledet deg både 
til flygerutdannelsen og til jussen. Mest 
kjent er du likevel for å ha sikret flyselska-
pet Norwegian posisjonen som SAS stør-
ste konkurrent i Norden. I hvilken grad er 
konkurranse en drivkraft for deg?
 
– På et vis er vi vel alle konkurranse-
mennesker, men det er ikke det å vinne 
som er min motivasjon. Min drivkraft 
er at jeg holder på med noe jeg synes 
er artig.

– Så man må ikke være et utpreget 
konkurransemenneske for å lykkes i 
næringslivet?

– Nei, det trenger man ikke. Den beste 
bedriften er den som har lagånd og 
medarbeidere som går inn for å gjøre 
sidemannen enda bedre. En skaper ikke 
et vellykket selskap ved å bare ansette 
”goal-gettere”. Man må ha noen forsvars-
spillere også.

I 2009 publiserte VG en undersøkelse 
foretatt av Respons Analyse som viser 
at Bjørn Kjos er drømmesjefen til svært 
mange ledere og ansatte i næringslivet. 
Han kommer som nummer to på listen, 
bare overgått av utenriksminister Jonas 
Gahr Støre. Kjos understreker at det å 
spille på lag med de ansatte er en av de 
viktigste egenskapene som skal til for å 
være en god sjef.

– Som sjef bør man absolutt være en 
teamplayer fremfor en autoritetsfigur. 

– Hvilke andre faktorer er avgjørende 
når en skal skape en arbeidsplass der 
folk trives?

– I tillegg til å skape lagfølelse må en sjef 
gi de ansatte ansvar. Han eller hun må 
dessuten bevisst ansette folk som er enda 
flinkere enn seg selv. 

– Det har forøvrig ikke vært noe problem 
for Bjørn Kjos, kommenterer han spøke-
fullt. 

Motgang fremmer innovasjon
Katla-vulkanen på Island skapte i vår 
en uforutsett utfordring for Kjos, og 
som uavhengig flyselskap var Nor-
wegian ekstra sårbar for økonomiske 
påkjennelser. Kjos har uttalt at bedrif-
ten tapte rundt 100 millioner kroner 
på askeskyen. Likevel er han svært 
opptatt av å se det positive også i mot-
gangstider.

– På mange måter gjør motgang både en 
sjef og en bedrift sterkere. En må huske 
på at det alltid er en vei ut av motgangen. 
Derfor må man se den som en utfordring 
fremfor som noe negativt. Det å se etter 
muligheter er alltid viktig.

– Hvordan har det vært å være leder 
av et uavhengig flyselskap under slike 
omstendigheter? 

– Jeg er kjempeimponert over de ansatte. 
De har jobbet døgnet rundt og tok i bruk 
mange medier for å nå alle våre passa-
sjerer, noe som virket fantastisk bra. Det 
varmer å se at bedriften også fungerer 
gjennom en krisetid. Ofte er det i slike 
omstendigheter man ser hvor god en 
organisasjon virkelig er. 

– Det virker som du har en svært opti-
mistisk holdning til livet, også i jobbsam-
menheng. Hender det at du overser ting 
som ikke er så positive?

– Ja, det gjør det helt sikkert. Det er alltid 
slik at det gjelder å observere de tingene 
som er negative så du kan gjøre noe med 
dem. Men bruker du konsentrasjon på 
det som er negativt, bruker du konsen-
trasjonen din feil. Man må alltid se frem-
over og akseptere at det gjøres feil. Jeg 
pleier å si at de eneste som ikke får gjøre 
feil i Norwegian, det er pilotene. Men 
ellers mener jeg at de som aldri feiler, har 
en så lav risikoterskel at de egentlig ikke 
tar noen viktige avgjørelser.

Lev ut drømmene
Som norsk toppsjef er Bjørn Kjos blitt 
et forbilde for mange unge mennesker. 
Hans råd til dem som drømmer om å 
oppleve liknende suksess, er klare:

– Prøv å være deg selv, lev ut drømmene 
dine, og stå på. Det sies at oppskriften 
bak enhver suksess er 10 % talent og 90 
% er hard arbeid. Jeg er fristet til å si at 
arbeid utgjør 100 %. Dessverre må jeg 
reservere meg, for jeg tror ikke man blir 
en god fotballspiller uansett hvor mye 
man trener, dersom man ikke har talent 
i utgangspunktet. Det viktigste er uansett 
at man driver med det man liker, for da 
gjør det ikke noe at man må jobbe hardt. 
 

– Hvilke råd vil du gi til dem som ønsker 
suksess i næringslivet?

– Det kan nok hende at noen unge tiltrek-
kes av næringslivet fordi de ønsker pen-
ger og status. Men en drøm om materielle 
goder bringer en aldri frem til noe verdi-
fullt. Jeg pleier å si at det er bedre å bli en 
fantastisk snekker enn en elendig ingeniør.

Kjos har selv mer enn nok av både pen-
ger og status. Hans aksjeverdier er vur-
dert til over en milliard. Likevel er han 
sikker på at formuen ikke har forandret 
prioriteringene hans.

– Penger har aldri vært et mål for meg, 
de er bare et middel. Det viktigste for 
meg har alltid vært å følge mine interes-
ser, og det har ikke forandret seg. 

«En skaper ikke et vellyk-
ket selskap ved og bare 
ansette ”goal-gettere”. 
Man må ha noen forsvars-
spillere også»

«Jeg pleier å si at det er 
bedre å bli en fantastisk 
snekker enn en elendig 
ingeniør»
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kulturMAT

spinat, 

Tapas er mer enn kjøtt-
bolle med tannpirker. 

Campus har vært på 
restauranten hvor det 

hele begynte.

skinke
og sherry

Fra kroker i taket henger gigantiske skin-
ker, vegger og gulv er dekket av hvit- og 
grønnmønstrete fliser, og mellom bor-
dene løper stressede kelnere med en mil-
lion små tallerkener i hendene. Vi er på 
El Rincocello, alle tapas-restauranters 
mor. Dette er Spanias nest eldste restau-
rant og ifølge mytene selve fødestedet for 
tapas. Byen er selvfølgelig Sevilla, tapa-
sens hjemby.

Først ute 
Tapas kan fåes i et utall varianter. Filippi-
nene har sin vri, amerikanerne gjør det på 
sin måte, og norske spekematbord blir med 
en gang litt fjongere når de blir hetende 
tapas. Men hvis noen skulle være i tvil: 
Tapas kommer fra Andalusia i Sør-Spania.

– Det var El Rinconcello som først 
begynte å servere tapas, slår Javier de 
Rueda stolt fast.

Han er tapas-kokk og åttende genera-
sjons eier av den legendariske restauran-
ten midt i Sevilla.

Spises stående
El Rincocello åpnet dørene for første 
gang i 1670, og ser ikke ut til å ha gjort 
de store endringene i interiøret siden den 
gang. Tapas serveres i første etasje. Her 
inntas de små rettene stående ved høye 
bord. I 2. og 3. etasje er det vanlig restau-
rant med middagsservering. For spanjo-
lene er nemlig ikke tapas middag. Tapa-
sen spises etter jobb, som et lite mellom-

måltid, før middagen kommer på bordet 
i 9-10 tiden på kvelden. 

Det man får servert på El Rincocello er et 
utvalg av de mest typiske tapasrettene; 
mye frityr, mye ost, skinke og sjømat. 
Spansk tapas er gjerne sterkt krydret, ofte 
med krydder fra Afrika og Midt-Østen. Det 
er mye hvitløk, olivenolje, karve, safran og 
chili. Javier de Rueda er ikke i tvil om hva 
som er hans favoritt: den sterke spinatrø-
ren, espinacas con garbanzos. 

– Dette er en veldig typisk tapasrett i 
Sevilla. Her kjenner du at tapas i Sør-
Spania er inspirert av afrikansk kjøkken, 
sier Rueda, som ikke vil avsløre noen 
oppskrifter. 
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Skal være sherry
I tillegg til espinacas con garbanzos har 
han til oss disket opp med blant annet 
croquetas med ost og skinke, manchego 
ost, serrano skinke og fritert torskefilet. 
Vi drikker kalde øl, men det er ikke helt 
etter boka.

– Til tapas skal man drikke sherry, for-
teller de Ruedo.
Men sherry skal man visst drikke til alt.
– Til kjøtt, fisk, ost og til dessert, smiler 
kokken.

Sherry kommer nemlig også fra Andalu-
sia, og ifølge mytene: ingen tapas uten 
sherry. For å unngå alle fluene som den 
søte drikken tiltrakk seg, begynte man 
på 1600-tallet å dekke sherryglassene 
med en tallerken. Og da kunne man like 
gjerne putte noe på tallerkenen. Voilà: 
tapas.

HVITLØK- OG cHILIreKer

Server disse herlige rekene sammen 
med godt brød med sprø skorpe til å 
dyppe i oljen med hvitløk- og chilismak.

3 ss olje
1 hvitløkfedd, knust
1/4 ts knust tørket chili (eller chilipulver)
20 rå tigerreker eller scampi 
(med skallet på)
Godt brød med sprø skorpe

Varm oljen i en stekepanne, og stek 
hvitløk og chili i omtrent 1 minutt til det 
dufter. Ha i rekene, og la det surre videre 
i 3 til 4 minutter til rekene er rosa og 
gjennomstekte. Vend rekene av og til.

Legg rekene over på et serveringsfat 
eller på tallerkener, drypp over oljen 
fra pannen, og server dem straks med 
brødbiter til å dyppe i oljen.

KrYdrede POTeTer Med cHOrIzO

Disse rykende varme potetene - en 
enkel vri på klassiske krydrede spanske 
poteter, patatas bravas - er fantastiske å 
servere til en stor mugge sangria. Bruk 
de minste potetene du kan få tak i, eller 
skjær større poteter i to, og sett fram 
cocktailpinner til å spise dem med.

400 g nypoteter
3 ss olivenolje
200 g chorizopølse, i middels store biter
2 hvitløkfedd, knust
1/2 ts knust tørket chili (eller chilipulver)
hakket frisk persille, til dryssing
salt

Skjær alle store poteter i to for å lage 
middels store biter. Kok potetene i 
lettsaltet vann i omtrent 10 minutter til 
de er møre. La dem renne godt av, legg 
dem tilbake i kjelen, men fjern den fra 
kokeplaten og la potetene dampe seg 
tørre i varmen fra kjelen.

Varm oljen i en stor stekepanne. Ha i 
potetene, og stek dem i omtrent 5 mi-
nutter. Vend dem av og til. Ha i chorizo-
bitene, og fortsett å steke blandingen til 
potetene er sprø og gyldne.

Dryss hvitløk og chili over, og la det surre 
videre i 1 til 2 minutter. Legg potetene 
over på et serveringsfat. Dryss litt salt og 
persille over, og server.

Oppskriftene er hentet fra boken 
500 tapas av Susannah Blake, 

utgitt på Cappelen Damm.



@
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Det finnes et utall forskjellige musse-
rende viner. Den mest kjente er cham-
pagnen. For at en vin skal kunne kalle 
seg nettopp det, må den komme fra 
Champagne-distriktet i Frankrike, og det 
har gjort drikken forholdsvis eksklusiv 
(les: dyr).

Det er mye grums der ute, men også mye 
god musserende vin som er langt billi-
gere enn champagne. For å sortere ut det 
beste har vi smakt på noen av dem og fått 
Victoria Nordmann (21), modell og del-
taker i årets runde av Paradise Hotel, til 
å kåre en vinner.

Tung cava 
På Champagneria i Oslo serverer de oss 
Berenguer Ramon. Denne importerer de 
selv fra Barcelona.

Victoria er imidlertid ikke helt fornøyd.
– Jeg synes den er litt tung i ettersma-
ken. Vet ikke om jeg liker den så godt.

Victoria har blant annet jobbet som 
modell i Milano. I motebransjen går det 
gjerne i champagne, men også cava.

– Jeg forbinder cava med VIP-fester, 
og det ble også en del cava på Paradise 
Hotel, forteller hun. 

Selv er hun ikke så nøye på om hun drik-
ker champagne eller andre type musse-
rende viner. Men må hun velge, blir det 
champagne.

Fruktig cremant 
Victoria prøver seg på en cremant; Gus-
tave Lorentz, en musserende fra Alsace-
distriktet i Nord-Frankrike.

– Denne er litt syrlig. Lett og fruktig, og 
mindre besk enn cavaen.

Cremant er navnet på flere typer mus-
serende viner som ikke er produsert i 
Champagne. For at en vin skal kunne 
kalle seg cremant, må den blant annet 
være laget på håndplukkede druer og 
være lagret i ett år.

Melonyoughurt. Vi går videre til pro-
secco. Salget av denne italienske vinen, 

Bobler på budsjett
I motebransjen går det mest i champagne, 
men her smaker Paradise-Victoria på 
sprudlevannets billige lillesøstre.

som ofte drikkes som apertiff, har vokst 
voldsomt de siste ti årene. Victoria lukter 
på den før hun drikker.

– Den lukter litt melonyoughurt, konklu-
derer hun.

Og proseccoen faller i smak.

– Denne smaker mer som champagne 
enn de andre. Den er veldig frisk, sier 
hun, og utroper den til sin favoritt av de 
tre musserende vinene hun har smakt.

Proseccoen skiller seg fra cremant og cava 
ved at den er produsert på en litt annen 
måte. Det gjør blant annet at prosecco 
ikke kan lagres. Den skal drikkes så ung 
som mulig, og ikke stå lenger enn to år.

Cava selger mest 
Champagne har fortsatt høyest stjerne 
blant de musserende vinene, men de 
andre typene kommer mer og mer inn i 
varmen.

På Champagneria selger de aller mest av 
cavaen. På verdensbasis selges det langt 
mer cava enn champagne.

– Vi selger helt sykt mye cava. På fire år 
har vi solgt rundt 80 000 flasker, forteller 
bartender Joachim Odh på Champagneria.

– Det er ikke lenger sånn at cava blir sett 
på som så mye dårligere enn champagne. 
Folk drikker dem om hverandre, sier han.

En typisk cavadrikker er gjerne yngre enn 
de som kjøper champagne, forteller bar-
tenderen.

– Cremant passer bedre til mat enn de 
to andre. Den er ofte mer fyldig enn for 
eksempel prosecco.

Larsens favoritt er som Victorias – pro-
secco.

– For meg er prosecco er sommerdrikk. 
Den er gjerne frisk og lett å drikke. Denne 
vi har her, har et hint av eple i smaken.

– Ja, eple er det, ikke melonyoughurt, ler 
Victoria.
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Cava: 
Husker du Streken fra barne-tv? Han 
lille animerte sinnataggen som alltid 
snublet eller falt utenfor sin lille opp-
tegnede vei. Da husker du kanskje 
også navnet på mannen som tegnet 
ham? Ikke? Han bar nemlig navnet 
Osvaldo Cavandoli, og ble av gode 
venner bare kalt Cava. 

MuSSereNde VIN

musserende vin: 
En vin – hvit eller rosé – med et høyt 
innhold av karbondioksid. Noen typer 
lages ved å tilsette kullsyre. Den 
klassiske produksjonsmåten er den 
såkalte «champagnemetoden», hvor 
vinen gjæres i to omganger, først på 
fat og så i flaske. 

cava: 
Navnet på musserende vin fra et 
utvalg områder i Spania. Omtrent 95 
prosent av all cava kommer fra Cata-
lonia i Nord-Spania. Cava fås i både 
tørre og søte varianter.

cremant: 
Musserende vin fra syv ulike disktrik-
ter i Frankrike, produsert på samme 
måte som champagne. Cremant fra 
Alsace er den mest populære.

prosecco 
Er en tørr musserende vin som for det 
meste produseres i Veneto-regionen i 
Italia. Ble lansert på det amerikanske 
markedet for første gang i 2000, og 
har siden hatt en enorm økning i popu-
laritet. Årlig produseres det omlag 150 
millioner flasker prosecco i Italia.



Siviløkonomene
– din karrierepartner
Visste du at du som studerer bachelor innen økonomisk-administrative fag,  
og planlegger å ta en mastergrad, kan bli medlem i Siviløkonomene? 

Som studentmedlem i Siviløkonomene får du ta del i en rekke gode  
medlemstilbud, både økonomiske og karrierefremmende.

For medlemskap send sms: 
STUDENT <FORNAVN, ETTERNAVN>  
til 2404 
eller gå inn på  
www.sivilokonomene.no

Studentmedlemskap koster kun kr 250,- per år



i idi amins 
fotspor
Uganda renner over av våpen, arbeidsløshet, 
fattigdom og homohat. Også er det Afrikas 
mest spennende ferieland, da.

BODA BODA 
Spinnville unggutter på moped er 
den eneste levelige måten å ta seg 
rundt i trafikkhelvetet i Kampala 
på. Det er billig, og hysterisk mor-
somt på fylla, men husk å velge 
sjåfører som ikke bruker hjelm. 
Logikken er enkel: har ikke sjå-
føren hjelm, må han faktisk ta et 
marginalt hensyn til sikkerheten. 
Navnet kommer ellers fra tiden da 
mopedene trafikkerte hele veien 
fra grense til grense, from border 
to border – boda to boda.
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DriFTiG
Kampala er uende-
lig mange ganger mer 
avslappet enn andre 
afrikanske hovedsteder, 
men det betyr ikke at folk 
ikke er fattige. Denne lille 
kroppen tar 70 øre for en 
runde på vekta. Hva som 
ble resultatet da Campus’ 
utsendte prøvde seg fåes 
fra ansvarlig redaktør hvis 
du sender det magiske 
kodeordet til ham på 
e-post.

ØDE
Den lille øygruppa Ssese-øyene ligger en 
ferjetur utenfor Entebbe. Vi snakker for-
dums glans av en annen verden, men van-
net er digg, strendene i toppklasse og lokal-
befolkninga sabla gode i strandvolleyball. 

reISe I uGANdA:

 Murchison Falls og Queen Elizabeth 
NP er de beste for tradisjonell savan-
nesafari,  Kyambura Gorge og Kibale 
Forest for sjimpanser og skogselefan-
ter mens Bwindi er verdens beste på 
fjellgorillaer.

 Cash is King overalt utenom Kam-
pala sentrum. Reiseselskaper vil ha 
dollar, stort sett alle andre ugandiske 
shilling.

 Husk malariatabletter og gulfeber-
vaksine.
 

 Ikke diskuter politikk, religion, Mu-
seveni og Idi Amin om du ikke vet at 
de rundt deg er enige med deg eller 
tåler en diskusjon.
 

 Er du homofil, ikke vis det. Rett 
og slett. Ytringsfrihet er fint, stolt-
het det samme, men dødsstraff er 
på trappene – og fengselsstraff vel 
innarbeidet.
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iSLAM
Idi Amin og Muammar al-Gaddafi dannet et lite diktator-dream team da førstnevnte konverterte til islam. I kjølvannet fulgte mye 
djevelskap og elendighet, men også den storslagne Gaddafi-moskeen i Kampala. Fin å se på, og spesiell å være inne i, hvis du prøver 
å ikke tenke på hva slags penger som bygget den.

BLØTT
Nilen i nord er et forurenset, turistifisert 
høl. Nilen i sør er ei reinspikka perle, 
og ei av de beste raftingelvene i Afrika. 
Holder du ut en hysterisk kjekkasfaktor 
blant instruktørene er Jinja et obligato-
risk stopp.
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TETT PÅ
Safari i Uganda er noe helt annet og mye mer behagelig enn i et Sør-Afrika, Kenya, 
eller Tanzania. Du kjører ikke i kø, ikke på asfalterte veier (ofte ikke på veier i det 
hele tatt), og både sjåfører og dyr tar det tilsynelatende langt mer med ro. Gorillatil-
latelser er smådyrt (500 USD) og må kjøpes lang tid i forkant, da antallet besøkende 
er strengt regulert, men er til gjengjeld kanskje den råeste naturopplevelsen du får 
noen sinne.

SLIK KOMMer du deG TIL uGANdA:

Fly t/r til Entebbe internasjonale 
flyplass koster et sted mellom 8000 
og 10 000 norske kroner. Avhengig av 
flyselskap, er det gjerne mellomlan-
ding i Nairobi, Kairo eller Addis Abeba. 
KLM flyr direkte fra Amsterdam.

STudIer I uGANdA:

Det finnes to måter å studere i 
Uganda på: Enten som en del av en 
norsk universitets- eller høyskolegrad, 
hvor du tar ett eller to semestre av 
utdanningen som utvekslingsstu-
dent. I dette tilfellet bør du ta kontakt 
med internasjonalt kontor ved læreste-
det der du studerer, dette kan være en 
Erasmusavtale, en bilateral avtale eller 
en multilateral avtale studieinstitusjo-
nen har inngått. 

Det andre alternativet er å ta en hel 
grad i Uganda. I dette tilfellet står du 
selv for all kontakt med universitetet 
du ønsker å studere ved. Det kan være 
lurt å undersøke på forhånd om utdan-
ningen du ønsker å ta/universitetet du 
vurderer å studere ved er godkjent. 
Dette kan du bl.a. gjøre ved et søk i 
NOKUTs base over godkjente studier/
studiesteder.

Kilde: Studieriutlandet.no
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Her er studiestartsgadgetsene du 
absolutt ikke bør ta deg råd til.

VerdeNS dYreSTe         
KALKuLATOr
Pris: Fra 16 000 og oppover

Enten du skal studere øko-
nomi eller bare ønsker å holde 
oversikt i husholdningen, kan 
det være greit å være riktig 
utrustet. 1+1 blir riktignok 2 
på alle kalkulatorer, men med 
denne kan du føle deg trygg på 
å få alle de riktige svarene (selv 
om det kanskje ikke er svarene 
du ønsker deg). Gangetabel-
ler, dividering, subtrahering 
og tidsreiser er barnemat for 
denne vidundermaskinen. Alt 
sammen for bare 16 000 kro-
ner, som altså utgjør, vent 
litt… 18% av et årsstipend.   

Mikro og matboks i ett!

Pris: Fra 1200 eksklusiv ship-
ping

Et godt tips for å spare pen-
ger er å smøre niste hver dag. 
Denne matboksen, som også 
er en portabel mikrobølgeovn, 
kan gjøre alt du ikke trodde 
var mulig med en matpakke. 
Bare tenk på dette: Ostesmør-
brød til lunsj hver dag! Men 
vent nå litt...! Har ikke de 
fleste skoler mikrobølgeovn i 
kantinen? Nja, njo,- du slipper 
i hvert fall å gå ned de tunge 
trappene til kantina og sparer 
tid på ubehagelig mikro-kø. 

Start innhentinga

Kjøpes: I dagligvarebutikker 
med frysedisk

Pris: Fra 15 kr kiloen

I slutten av august ramler det 
ca.16 000 kroner inn på kon-
toen din, og du føler deg som 
en vårkåt John Fredriksen. I 
løpet av høsten begynner det 
imidlertid å skrante, og når 
semesteret nærmer seg slut-
ten, virker smaken av kjøtt 
som en fjern drøm. Kanskje du 
da skal unne deg en liten snabb 
dypfryst storfekjøtt importert 
fra Polen? Eller rett og slett 
bare bite i det sure eplet og 
skaffe deg en deltidsjobb?

råFlott         
stUDiEstart

eKSKLuSIV PeNN
Pris: fra 3000 og oppover

Å velge en fin skrivegave til 
seg selv er en stor personlig 
gest. Som student skriver man 
jo flere kilometer med nota-
ter, så hvorfor ikke gjøre dette 
med sitt beste redskap? Prisen 
tatt i betraktning, skulle man 
tro pennen også gjorde all ten-
kingen, det gjør den imidlertid 
ikke, men du verden så vak-
kert blekket fyller papiret. Slik 
sikrer du at du gjør notatene 
med omhu!

LuKSuSKONdOM
Pris: 130kr eksklusiv shipping

Studietiden er tiden da han 
møter henne. For ikke å få en 
ekstra munn å mette kan det 
lønne seg å kjøre ”safe”. Kling-
Tite Natural Lamb Condoms 
er kondomens formel 1, og 
føles like naturlig som, ja....
naturen selv. Hva et lam har 
med dette å gjøre vet ikke vi 
heller, men vi oppfordrer til 
litt luksus i hverdagen og å 
bruke halve stipendet hver 
måned på kondomer. 



Forfatter Tore Renberg prøver å glemme 
at han sitter med fanget fullt av priser. 

tore reiser alene

– Jeg var så heldig å få et fantastisk tiår. 
Nå er det på tide å late som om ingen-
ting har hendt. Glasset er tømt, bordet 
er rent, sier stavangerforfatter Tore Ren-
berg. 

De siste årene har han brukt på å gjøre 
seg elsket av hele landet. Romanene 
har solgt i bøtter og spann, og nesten 
200 000 nordmenn gikk på kino for å se 
Mannen som elsket Yngve. 

Henger på settet
I disse dager foregår innspillingen av 
Renbergs neste filmprosjekt, Jeg rei-
ser alene, basert på romanen Charlotte 
Isabel Hansen. Premieren er ventet i 
februar neste år. Forfatteren selv er bare 
involvert på manusplan. 

– Jeg har lært meg å ikke stå og henge 
over skulderen på regissør eller fotograf. 
Når jeg gir materialet over til dem som 
lager film, må jeg stole på at de kan sine 
felt bedre enn meg. Det er en menneske-
lig feil å tro at vi vet alt bedre enn andre. 
Men det er som med unger, de får ikke 
til noe om du ikke viser at du har tro på 
dem.

– Men sant, det er klart jeg skal henge litt 
på settet og kose meg. 
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nye dører
Etter formidabel suksess er Renberg nå tilbake på startlinja, nærmere bestemt det 
koselige gutteromskontoret på Våland. 

– Dette er et produksjonsår for meg. Jeg skriver romaner, teaterstykker og film-
manus.  Det er en spennende fase, en ny tid hvor jeg ser etter nye dører i huset, til 
glemte kott. Jeg brekker alt opp litt. 

For å finne de glemte kottene prøver Renberg å glemme all suksessen han har hatt.
 
– Jeg sitter med fanget fullt av priser. Det prøver jeg å glemme nå, for å heller ha en passe 
blanding av ydmykhet og selvsikkerhet. Det må du i denne bransjen, sier forfatteren.

Barn, voksne, bøker, film, musikk og teater, Renberg mestrer det meste. Macen er 
plassert på et verdensatlas, og veggene er fulle av både litteratur, musikk, plakater og 
snodige detaljer. 

– Jeg har alltid ønsket meg et godt kontor. Dette er et litt voksent forfatterkontor, men 
jeg ville ikke gi slipp på gutterommet. Jeg er jo rett som det er en barnslig fyr og pakker 
derfor ikke vekk noe. 

Verken CD eller vinyl

– Jeg lever fint i flerformatsverden. Ser ingen grunn til å velge. Jeg spiller CD-er i 
bilen, i stuen hører jeg på CD-er og vinyl på et 40 000 kroners anlegg, mens jeg på 
Macen hører på mp3-filer på de dårlige innebygde høytalerne. 

TOre reNBerG (F.1972)
Forfatter, bosatt i Stavanger. Det 

kommersielle gjennombruddet kom 
i 2003 med Mannen som elsket 

Yngve, som ble en av tiårets mest 
leste norske romaner. Historien er 

blitt fulgt opp med Kompani Orheim, 
Charlotte Isabel Hansen og Pixley 

Mapogo. 

Tore Renbergs romaner er oversatt til 
svensk, dansk, tysk, fransk, russisk, 

litauisk og ungarsk. Har mottatt Tarjei 
Vesaas debutantpris, P2-lytternes 

romanpris og Bokhandlerprisen.

Debuterte som manusforfatter til spil-
lefilmen Alt for Egil i 2004. Har også 

skrevet manuset til Mannen som 
elsket Yngve, samt til den kommende 

filmen Jeg reiser alene, basert på 
romanen Charlotte Isabel Hansen.

Tilbake på gutterommet: Her arbeider Tore frem nye priser
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– Det er innlysende at du skal tjene pen-
ger for jobben du gjør. Hvorfor skal jeg 
arbeide vettet av meg uten å få betalt? 
Bak litteraturen vi forfattere skriver, 
ligger det årevis med arbeid, og viktig 
arbeid hos forlaget som ikke kan kuttes. 
På nettet vil kvalitet ligge ved siden av 
søppel, sier Renberg. 

Selvbiografisk
I Mannen som elsket Yngve var handlin-
gen lagt rundt Kongsgård i Stavanger. 
Til den neste filmen har hovedperso-
nen flyttet seg til Universitetet i Bergen, 
hvor Renberg selv studerte.
 
– Jeg er en forfatter som fungerer best 
når jeg kjenner at det jeg holder på med 
har et reelt utgangspunkt. Fiksjonen 
utfolder seg fra det momentet.  Alt jeg 
har gjort som er noenlunde bra, har et 
selvbiografisk utgangspunkt, sier Ren-
berg, og påstår at han neppe duger noe 

”Pappa må få betalt”
Nå er flerformatet for alvor også kom-
met inn i litteraturens verden. Renberg 
er åpen, men legger vekt på at han ikke 
signerer noen e-kontrakter før han vet at 
han har lønn i framtiden.

– Folk må få lese de bøkene de vil i det for-
matet de vil lese det i. Selv elsker jeg papir-
bøker, men om datteren min vil lese i et 
annet format, så er det flott. Det eneste jeg 
har å si, er at ”Pappa må få betalt”. 

For Renberg og andre forfattere ligger 
utfordringen nettopp i det å få betalt. 
Kunst skal ikke være gratis, men ifølge 
Renberg er det fåfengt å være format-
motstander. 

«På nettet vil kvalitet ligge 
ved siden av søppel» 

Ute i skuret sitter Jan i Skrolycka. Inne 
på gården ligger kona hans og føder. Jan 
er forbanna, Jan er irritert, for Jan synes 
dette er noe tull. Han vil ikke ha noen 
unge. Men hva skjer? Han får et barn, 
han får en datter, og han er fortapt. Dette 
er - sammen med Far Goriot av Balzac 
- den fineste farsromanen jeg har lest. 
Hurra for den store Selma.

Herlig roman. Fantastisk morsom 
roman. Jeg heier på Erlend Loe. Dette er 
en av hans tre beste.

cormac Mccarthy
Blodmeridianen

Selma Lagerlöf
Keiseren av Portugalia

erlend Loe
Stille dager i Mixing Part

Et litterært blodbad, endelig tilgjenge-
lig på norsk. McCarthy er åpenbart den 
sterkeste nålevende forfatteren, og det er 
en forsømmelse at han ikke har mottatt 
Nobelprisen. Denne romanen, kanskje 
hans beste, utkom i 1985, og du kommer 
aldri til å glemme den.

ANBeFALLINGer

særlig godt til å skrive historiske roma-
ner eller krim. 

– Men vi lever i en nærmest provose-
rende selvopptatt tid. Se for eksempel på 
blogging. Litteraturen suger samtiden til 
seg, også dette feltet. Men det er historie-
løst å tro at dette er nytt. Det selvbiogra-
fiske sporet i litteraturen er like gammelt 
som litteraturen selv. 

Mens filmingen går sin gang, skriver 
Renberg på neste prosjekt. 

– I høst skal jeg gi ut en barnebok. Har 
ikke gjort det på flere år, men jeg fikk en 
idé jeg ville bruke. Det skal bli kjekt. Den 
handler om søskenparet Ine og Hasse, 
som noen kanskje kjenner fra voksenbø-
kene mine. De skal ut i skogen og hogge 
seg et tre.



kulturMuSIKK

Den franske revolusjon
Svært få hører på fransk hip-hop i Norge, det 
vil Hocus Pocus gjøre noe med.

Plata som forandra alt for hip-hopen. 
Plutselig var det kult å like sære samu-
rai-filmer og gå med hettegenser igjen. 
Produksjonene til Rza har betydd mye 
for oss, og han har opprettholdt en solid 
kvalitet på materialet sitt påtross av vari-
erende kvalitet fra kollektivet.

For jazz-influert rap var Dj Premier, ene 
delen av Gang Starr den største innova-
tøren. 1992 låta til gruppen Jazz Thing 
var for bransjen selve starten på en ny 
era innen hip-hop. Nå som Guru er borte 
(andre del av gruppen journ merk.) er 
det nesten litt trist å lytte til hvor flink 
han var til å passe Premiers produksjo-
ner, for oss vil han alltid være en stor 
inspirasjonskilde.

A Tribe called Quest
People’s Instinctive Travels 
and the Paths of Rhythm 
(1990)

Wu-Tang clan
Enter The Wu-Tang (36 Cham-
bers) (1993)

Gang Starr
Step In The Arena, (1991)

1990 var et spennende år. Her ble gro-
bunnen for både gangster rap, jazz-rap 
og eksperimentell hip hop født. A Tribe 
Called Quest sparket i alle retninger, og 
frontfigur Q-Tip var en av verdens dyk-
tigste MC-ees. Denne plata er kalt både 
ufokusert og for eksperimentell av sin 
samtid, men ble i ettertid selve symbolet 
for hva hip hop som språk kan bety for 
en generasjon.
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15 år er gått siden Sylvain Richard aka 
20Syl solgte sin første mixtape for 10 
franc utenfor en skole i Nantes. Det var 
begynnelsen for rapkollektivet Hocus 
Pocus hvor 20Syl tok en sentral rolle 
både som MC og produsent.

Da vi møtte bandet under årets Roskil-
defestival sto det 5000 forventningsfulle 
publikummere og ventet på gruppen, 
hovedvekten av de var antakelig Skandi-
navere. Dette var en noe uvant situasjon 
for gruppen.

– Det er ikke så mange i Norge som har 
hørt om Hocus Pocus, men det er egent-
lig ikke så rart. Vi har nemlig ikke gitt ut 
noe album i Skandinavia enda. Til nå har 
vi konsentrert oss om å erobre Frank-
rike, og etter hvert ble vi ganske store i 
Japan. Vi reiser dit for fjerde gang i høst 
for å spille på Billboard Awards, vi byg-
ger egoet vårt der nede før vi forflytter 
oss vestover, flirer 20syl. 

Hvem tror du hører på Hocus Pocus? 

– Siden musikken vår bygger på så mange 
forskjellige elementer, blir det lett å like 
musikken for folk flest. Jeg tror man kan 
oppleve musikken vår på ulike måter; 
noen liker hiphop-delene, andre jazz-
partiene eller samplene. Ettersom nesten 
all teksten er på fransk, er det naturlig at 
de som kan språket vil forstå mer av hva 
sangene handler om. 

Men språket har ikke alt å si for Hocus 
Pocus, det er stemningen som teller. 
Gitarist Matthieu Lelièvre utbroderer.

– Det er vanskelig å referere til en sjanger 
for å beskrive musikken vår. I begynnel-
sen var bandet inspirert av andre band 
som blander sjangere, slik for eksempel 
Rage Against the Machine gjør. Det første 
albumet var inspirert av New York hip-
hop som Mobb Deep og Wu-Tang Clan - 
du kan godt si at vi hadde en mørkere stil 
på den tiden. 

Teknisk fokusert
Med tiden formet musikken til Hocus 
Pocus seg etter gruppens egne interes-
ser, og selv om endringene ble godt mot-
tatt hos det franske publikummet gjorde 
aldri gutta det for pengene.

– Senere ble interessen stor for sample-
basert hip hop som  A Tribe Called Quest 
og Gang Starr. Vi var et mer hardcore 
hip hop band helt til vi begynte å interes-
sere oss for jazz og soul. Vi har aldri vært 
“crowd pleasers”, vi lager musikk for vår 
egen del - fordi det er det vi elsker å gjøre. 
I så måte kan du kalle oss egoister - for vi 
kommer aldri til å basere musikkproduk-
sjonen vår på at den skal være radiovenn-
lig, smiler gitaristen lurt. 

Innstillingen har nemlig brakt frem gode 
salgstall likevel, og da er det kanskje ikke så 
vanskelig å være kompromissløs musiker.

– Vi fokuserer ikke så mye på budskapet, 
det viktigste er at folk føler stemningen i 
musikken vår. Jeg tror at både hiphop-
fans og jazzfans opplever Hocus Pocus 
som et band som produserer positiv og 
glad musikk, sier 20Syl spørrende til 
Lelièvre som smiler og nikker. 

– Vi er teknisk gode musikere. Mange tror 
vi har kryptiske beskjeder gjemt i album-
titlene våre. Men det er kun basert på til-
feldigheter. For eksempel, på den tiden vi 
spilte inn albumet “54” satt jeg tilfeldigvis 
på plass 54 på toget fra Paris til Nantes, 
forklarer Lelièvre ivrig og jeg må spørre.

Når kommer dere til Norge?

– Etter 15 år har vi ennå ikke spilt i verken 
USA eller Quebec, men vi tror de er klare 
for oss nå. Ellers har vi planer om å spille 
inn et livealbum, kanskje kan det blir vår 
album og scenedebut i Skandinavia? 
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– Kanskje i en eventuell oppfølger bare, 
sier Sletta og ler lettere oppgitt over det 
noe banale, men uunngåelige spørsmålet 
om han ifører seg lusekofte i fritiden. 

Det er riktignok ikke snakk om noe opp-
følger enda, men så har ikke den første 
filmen kommet seg til lerretet enda hel-
ler. I oktober kommer NOKAS, filmen 
om det brutale ranet av en tellesentral i 
Stavanger 5. april 2004.

Og det har ikke bare vært en lek å komme 
i mål med prosjektet.

Gutta fra Bjølsen
– Jeg la på meg 10kg for denne rollen, 
og det kjentes ut som jeg spiste døgnet 
rundt, forteller Sletta, som var i kontakt 
med en ernæringsspesialist i prosessen.

Hva slags forhold får man til en som 
Toska etter en sånn jobb egentlig?

– Ikke noe annet enn før egentlig, jeg 
føler ikke at jeg kjenner han bedre enn 
andre, forteller Sletta. 

– Jeg tenkte ikke så mye på Toska under 
innspillingen, jeg tenkte mer på filmens 
karakter. Det man ser på filmen er min 
versjon av Toska.

Og Toska og Sletta har mer til felles enn 
det man først skulle tro. De gikk faktisk 
på samme ungdomsskole.

– Ja, vi gikk på skole på Bjølsen begge 
to, men jeg tror han gikk ut året før jeg 
begynte der. Det er jo et litt morsomt 
sammentreff.

Med foreldre som var skuespillere, var 
han fast bestemt på at han ikke skulle 
gå samme vei. Dette gjorde at han var 
innom kelneryrket og elektrolinja før 
han innså som 25-åring at det eneste 
rette var skuespilleryrket.

ingen tøff actionhelt
Hendelsesforløpet var det Sletta foku-
serte mest på under forberedelsene til 
filmen. Han mener det er viktig at filmen 
ble laget nå.

– Det var noe som gikk inn på alle i Norge, 
alle fikk det med seg. Det er kanskje litt 
spesielt nå, siden det er en relativt fersk 
hendelse, men det er også viktig å ikke 
glemme det som skjedde, mener Sletta.

Han forstår imidlertid at det ikke er noe 
stas for pårørende å få rippet opp i dette, 
men understreker at historien fortelles 
fordi det er en viktig hendelse.

– Dette er ikke en film som er blitt laget 
for å fremme en tøff actionhelt.- Det slo 
oss flere ganger på settet at fy faen, så 
sykt brutalt dette er!

Når Campus snakker med Sletta, ligger 
han horisontalt på en hytte et sted i den 

Tov Sletta spiste døgnet rundt for å legge på 
seg nok til å spille David Toska, men luse-

kofte ser du han neppe i med det første.

Being David toska

TOV SLeTTA ANBeFALer 3 GrINeFILMer
Alle tre filmene er svært rørende, og jeg har nok valgt mer ut fra skuespillerprestasjoner enn 
noe annet.

norske fjellheimen, med nakkesmerter 
etter noen harde gåturer i fjellet. Men 
filminnspillingen var ingen dans på roser 
den heller.

– Man romantiserer ofte det å jobbe med 
film, men det er egentlig svært slitsomt. 
Det er uansett utrolig moro å være med 
på en stor produksjon som dette, fortel-
ler Sletta, som gjør sin spillefilmdebut 
med NOKAS.

At norsk film preges av en rekke gjengan-
gere tar han imidlertid ikke så tungt.

– I alle filmmiljøer er det jo sånn at man 
jobber med folk man liker å jobbe med, 
og da blir det gjerne litt sånn, legger han 
til.

Og i nærmeste framtid blir det en kom-
binasjon av teater og film på Sletta, en 
kombinasjon han trives aller best med.

– Skal man overleve som skuespiller i 
Norge, er det først og fremst teater, så 
film, som gjelder, forklarer Sletta.

– Jeg føler uansett ikke at jeg kan sitte 
her å sutre over gjengangerne i norsk 
film, jeg har lyst til å jobbe mye fremover 
selv, avslutter Sletta optimistisk i andre 
enden av røret.

Så Som I Himmelen 
(2004)

cinema Paradiso 
(1988)

The Green Mile 
(1999)

Genial film om ”vanlige” folk 
og deres skjebner. Treffer 
det rett inn i hjerteroten.

Varm, ekte og ujålete film 
som handler om det nostal-
giske over minnene i livet. 
Utrolig bra og rørende for-
talt.

Hollywood på sitt beste, 
den spiller på hele følelses-
registret. Fantastiske skue-
spillerprestasjoner!
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Hvem spiller rollen som Arne Treholt i filmen 
“Kommandør Treholt & Ninjatroppen”?

A) Jon Øigarden     B) Mads Ousdal     c) Trond-Viggo Torgersen

Hvilken deLillos-sang begynner med ”av og til så 
er jeg så dum”?

A) Ikke gå     B) Min Beibi dro Avsted     c) Tøff i Pysjamas

Hvilket krydder gir ”Ginger Ale” sin karakteristiske 
smak?

A) Ingefær     B) Koriander    c) cayennepepper

I hvilken gate i Oslo ligger Blitz-huset?
A) Skippergata     B) Pilestredet     c) Karl Johan

Hvilket land skal arrangere VM i fotball 2014?
A) Brasil     B) ukraina     c) england

I samarbeid med utviklerne av
spillet deler vi for hvert num-
mer ut spill som kan bli dine. 
Alt du trenger å gjøre er å gå til 
StudentTorget.no/Bezzer, 
besvare spørsmålene rett, og 
du er med i konkurransen om 
dette underholdende og kunn-
skapsrike spillet.
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David Skaufjord er skribent, serietegner og informasjonsjunkie. Han tar 130 i benken, har 
en IQ på 163, mulig ADHD og ønsker å bli den første til å runne internett.

I Campus gir David deg sine beste råd i form av denne miniguiden som tar stilling til ulike 
problemer som kan oppstå i hverdagen.



Hvem spiller rollen som Arne Treholt i filmen 
“Kommandør Treholt & Ninjatroppen”?

Next practice 
maNagemeNt 
coNsultiNg

Quartz+Co is one of Scandinavia’s 

leading consultancies. We offer a Nordic 

alternative to the traditional consulting 

model. Our model is based on a high 

degree of flexibility and involvement of 

more senior than junior consultants and 

not least the conviction that consulting 

is about moving people and adding 

new understanding and competences. 

Quartz+Co also offers mentorship 

programmes and internships for all 

graduate students. 

Read more on www.quartzco.no

Want to know more about your career in one of 

Scandinavia’s leading consulting companies? 

Meet us at the annual career days and learn more about 

what it is like to work as a management consultant at 

Quartz+Co. You can find us at Handelshøyskolen BI on 

September 30 and at Norges Handelshøyskole (NHH) 

on October 13.  

We hope to see you there.




