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K7 Bulletin har møtt Lena Kokab

n Tar oppgjør med UNE
n Har frist til å forlate landet 
innen kort tid
n Les kjærlighetshistorien om 
Lena og mannen hennes
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risikerer 
æres-
drap

«En så stor og variert gruppe 
som studenter trenger et 
talerør.  

Studvest-redaktør Matias Helgheim 
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Det har versert rykter om at 
Kjernestyret skal ha tvunget K7 
Bulletin til å inndra første opplag 
av avisen, eller selv ha inndratt 
avisene (og attpåtil brent dem!). 
Det har også blitt spekulert i om 
det var press fra deres side som 
førte til at vi lagde en ny bakside. 
Dette er så langt fra virkeligheten 
som det går an å være.

Kjernestyret har ikke ved 
en eneste anledning prøvd å legge 
føringer for hva vi burde gjøre. De 
har, med informasjonsansvar-
lig Kristoffer Thoner og leder 
Hege Grøndahl i spissen, hele 
tiden vært krystallklare når det 
gjelder deres rolle med hensyn 
til det redaksjonelle innhold; de 
har ingen. Det har hele tiden for 
K7 Bulletin vært presisert at det 
er ansvarlig redaktør alene som 
har ansvar for det redaksjonelle 
innholdet i avisen. Det er gledelig 
å ha et Kjernestyre som virkelig 
forstår hva en fri presse er.

Mange har trodd, og ønsket, 
at det skulle bli et ”oppvaskmøte” 
med K7 Bulletin etter baksiden, 
hvor Kjernestyret, eventuelt 
skolens administrasjon, kalte 
inn ansvarlig redaktør på teppet 
for å få en forklaring. Dette har 
ikke skjedd. Det eneste møtet K7 
Bulletin har hatt med Kjernesty-
ret om denne saken var da Lars 
Rune Føleide selv ba om det, og 
da spilte representantene fra KS 
(Info og Leder) kun en rolle som 
avklaringsledd.

Kjern est y ret Null Åtte 
var i så måte ikke klar over 
avisens rolle som et uavhengig 
medium, da de sammen med 
Informasjonsansvarlig på NHH, 
Asle Haukaas, dro redaktørene 
inn på et møte om skandalene i 
Bergensbaneløpet i fjor. Heldig-
vis har administrasjonen ved 
NHH unngått å gjøre denne 
tabben nå; K7 Bulletin har ikke 
blitt kontaktet en eneste gang 
av Handelshøyskolens ledelse. 
Dette gleder oss.

Hvis K7 Bulletin skal være 
en uavhengig studentavis, må 
den ha mulighet til å trykke saker 
som vil skape misnøye i student-
foreningen. Hvis K7 Bulletin skal 
være en uavhengig studentavis, 
må den ha mulighet til å teste 
grensene for ytringsfrihet slik 
de er definert av Pressens Faglige 
Utvalg, ikke av ledelsen i student-
organisasjonen og Handelshøy-
skolen. Påstander som at avisen 
bør følge ”en etisk standard” lyder 
ikke godt i våre ører; veien derfra 
til å måtte fortelle sannheten, 
Pravda, er urovekkende kort.        

Men folk kan reagere. De bør 
reagere; som vi skrev i forrige 
nummer, er studentenes egne 
meninger det viktigste i hele 
avisen. Det er en allmenningens 
tragedie at en så liten viktig sak 
har vekket de sterkeste reak-
sjonene hos stud.nhh; heldigvis 
handler f lesteparten av leser-
brevene om viktigere ting enn 
baksiden. Meg bekjent har vi 
en ny leserbrevrekord i dette 
nummeret, som er veldig glede-
lig. Vi håper å kunne fortsette 

med å lage en avis som vil vekke 
reaksjoner hos studentene.

Det som aldri skal skje, er at 
mennesker med makt prøver å 
kontrollere innholdet i K7 Bulle-
tin. Det finnes dem som synes 
baksiden av avisen var uheldig 
for NHHs renommé, fordi de 
mente den gav uttrykk for å være 
personsjikane og intolerane. 
Enda verre ville det være hvis 
det ble skapt et inntrykk av at 
Handelshøyskolen ikke tolererer 
ytringsfrihet.

Hvis studentene ved NHH 
ønsker en amputert propaganda-
blekke der alt er fryd og gammen 
og ingen er gjenstand for kritikk, 
anbefaler jeg at FM-magasinet 
utvides til et månedlig tidsskrift; 
vi vil aldri gi etter for press fra 
dem som vil kontrollere K7 
Bulletins innhold.

ANdREAS LANdSvERK FARBERG
ER ANSvARLiG REdAKTøR i 
 K7 BULLETiN

Friheta rår.
Programutvalgets forslag om å innskrenke kontemulig-
hetene er ikke et gode for studentene som går på NHH. 
Et mindretall – de som fokuserer på studiene og utelater 
alt frivillig engasjement – vil tjene på ordningen. Resten, 
som bruker disse beste årene av våre liv også på andre 
ting, vil tape.

Frivillig arbeid går utover studiene. Mange må bruke mer 
tid enn de først hadde planlagt. De må ta eksamener på 
nytt, fordi de ikke klarte å prestere det de er gode for, 
grunnet liten tid til forberedelser. Likevel velger mange å 
bruke opptil flere semestere på svært tidkrevende arbeid, 
i lederstillinger uten betaling, hvor de attpåtil må grave 
ut av egen lommebok for å få kunne bidra til Studentfo-
reningen. En av årsakene til dette er at Handelshøyskolen 
har et gavmildt system der man får tre sjanser til å oppnå 
et plausibelt resultat på eksamen. Derfor gjør det ikke så 
mye om man bruker et semester eller to på å arbeide i et 
underutvalg; så lenge finansieringen er i orden, kan man 
bruke litt ekstra tid på bachelor- eller mastergraden. 

I arbeidsprogrammet til NSU-UiB står det at de vil 
arbeide for å innføre ordninger der frivillig studenten-
gasjement inntjener studiepoeng. Selv om supperådet (de 
som er uenige i betegnelsen bør ta en titt på referatene 
deres) neppe kommer til å få til noe slikt, er det en god 
idé som også Kjernestyret burde diskutere med admi-
nistrasjonen på NHH. Ledelsen på Handelshøyskolen 
vil utvilsomt prøve å legge skylden over på det nasjonale 
regelverket, men likevel er det viktig å grunnfeste hold-
ningen om at studentengasjement på høyt og arbeidskre-
vende nivå bør kompenseres med studiepoeng.

På denne måten kan det rettferdiggjøres overfor 
studentene at man strammer inn eksamensordningene 
for å unngå karakterinflasjon. Man får det beste fra to 
verdener: Fortsatt frivillig studentengasjement og en 
bedre normalfordeling av karakterer. 

I mellomtiden vil det være uheldig å stramme inn 
på ett område overfor studentengasjementet uten å 
kompensere på et annet. Hvis PBU velger å vedta dette 
forslaget nå, vil mange oppfatte det som om administra-
sjonen mener det er for mye utenomfaglige aktiviteter 
på skolen. Det kan neppe tydes som et godt tegn for 
NHHS fremover. K7 Bulletin mener derfor forslaget 
bør legges på is til Orvedal også kan gi nye privilegier 
til Studentforeningens aktive medlemmer, ikke bare ta 
vekk de gamle.

KoMMeNTAr

Andreas L. Farberg

PBU liker ikke 
studentengasjementet
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Vil dU hA kommEnTArEn din På Trykk i BErgEns BEsTE sTUdEnTAVis? 
Gjør studentskeptikerne til skamme: Skriv ned dine synspunkter og 
send dem til red@k7bulletin.no.  

Vi ønsker leserbrev om alt mellom himmel og jord!

SKrIV SeLV.

Kva vil skje om PBU får gjennomslag 
for sitt forslag om å redusere antal gjen-
takseksamenar frå to til ein? I og med at 
stud.nhh får færre sjansar, vil det natur-
lig nok føre til at færre tek eksamen om 
igjen. Ved lågare oppmøte på eksamen, 
vil det vert produsert færre karakterar 
av typen A og B. Konsekvensen er at det 
vert færre NHH-studentar som sit att 
med laudable karakterar på vitnemålet 
sitt, og ein unngår dermed inflasjon av 
gode karakterar. 

Kva vil skje om PBU får gjennomslag 
for sitt forslag om at siste karakter står 
ved eventuelle gjentakseksamenar? 
Også dette vil føre til færre gjentaks-
eksamenar. I tillegg har framtredande 
representantar i NHHS sagt at dette kan 
bety kroken på døra for frivillig engasje-
ment på NHH. Om det er positivt eller 
negativt at studentar prioriterer fag 
framfor engasjement, er det nok delte 
meiningar om. I alle fall er det mest 
sannsynlig ein kausal verknad av PBU 
sitt forslag. Ein annan psykologisk faktor 
er at nervøse studentar vil drikke eksa-
menskaffien enno meir skjelvande.

Det naturlige spørsmålet mange 

NHH-studentar stiller seg er kva PBU 
eigentleg ønskjer å oppnå med desse 
forslaga. Linda Orvedal, dekan for 
Bachelorfagutdanninga, uttalte til K7 
Bulletin nummer 8 i fjor i samband med 
forslaget om fjerning av desembereksa-
men i sjettesemesterfaga at «Det er en 
uheldig kontekultur på NHH som gir 
inflasjon av karakterer». Vidare presi-
serar Linda Orvedal at dette forslaget  er 
det beste for studentane. Om innskren-
kingane av kontemoglegheiter har like 

mykje med reduksjon av kostnader, kjem 
ikkje fram i utsegna til Orvedal. 

Er det i så fall bra at ein unngår infla-
sjon av laudable karakterar? Ja, vil det 
komme unisont frå den mest karakter-
sterke vesle gruppa. Desse vil kjempe for 
at minst mogleg av deira sine marginalt 
svakare medstudentar får ta del i det 
gode selskap. Resten av studentane på 
NHH vil gjerne ha moglegheit til å karre 
seg oppover i systemet ved å gi jernet 
enno meir, så blant desse vil det vere 

mange opponentar. 

Det er ei kjensgjerning at alle som 
studerar på NHH har gode karakterar 
frå vidaregåande. Flesteparten er difor 
vant med å gjere det bra i ein skulekon-
tekst. Ein treng ikkje vere rakettforskar 
for å forstå at det då er mange som 
siktar høgt, og at difor kjem til å verte 
mange skuffa studentar når sensuren 
og normalfordelinga sveipar over og 
tvangsskiljar eksamenskandidatane. Er 

dette eit problem? Det kan det vere om 
det er små marginar som skiljar på eksa-
men. Meir interessant er det at mange 
studentar vel å ta oppatt eksamen og 
igjen prøvar lukka i normalfordelings-
karusellen. 

Er løysinga på Orvedal sin uhel-
dige kontekultur då å gjere som på 
medisinstudiet, som opererar med 
bestått/ikkje bestått. Eventuelt kan ein 
gå vekk frå normalfordelinga, som ved 
Jussfakultet på Universitetet i Oslo der 

51,6 prosent av studentane fekk A eller 
B i fjor vår ifølge Universitas. Resultatet 
kan vere mindre studering når ein berre 
treng å få bestått, og at ein undergravar 
karaktersystemet ved å ikkje følgje 
normalfordelinga. I denne konteksten 
ser ein styrka i dagens normalfordelte 
kontekulturelle system. Nemleg at ein 
B som ein har fått ved kontinuasjon er 
like sterk som ein «vanleg» B. Og då er 
eg tilbake ved start. Eg ser nemleg ikkje 
problemet som Linda Orvedal vil utvikle 
medisin for. 

HENNiNG SToKKE ER JoURNALiST i K7 
BULLETiN

igjen ligg det føre forslag frå PBU om å innskrenke stud.nhh sine rettar i høve gjentakseksamenar. Men 
kva er eigentlig problemet med kontekulturen på NHH? 

medisin utan sjukdom

Ein annan psykologisk faktor er at 
nervøse studentar vil drikke eksamen-
skaffen enno meir skjelvande. 

«

KoMMeNTAr

Henning Stokke

bind renta i april
Selv om Lånekassens fastrente er rekordlav, bør du vente til 
april med å binde renten. Det sier Tom Staavi, sjefredaktør i 
Dine Penger. Fra første april er det mulig å binde studielåns-
renten på 3,5 prosent for tre år. For fem år kan du binde renten 
til 4 prosent, og for ti år er satsen 4,7 prosent.

Under Dusken

sio best på fairtrade
Studentsamskipnaden i Oslo er blant de beste i Norge på fairtrade-produkter. 
Butikken Beatween i Fredrikkebygningen på Universitetet i Oslo har nylig tatt 
inn nesten 40 nye fairtradeprodukter. Dermed har de et utvalg som er det desi-
dert største blant studentsamskipnadene. Blant de nye produktene er Ubuntu 
Fairtrade Cola, som har vært tilgjengelig i SiB-kantinene lenge allerede. 

Universitas
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– Saker som dette skader i første 
rekke omdømmet til NHH-
studentene, da hovedsaklig 

overfor andre studenter i byen 
og blant den jevne bergenser. 

Dette mener Hans Geelmuy-
den som er tidligere NHH-
student og seniorrådgiver i 
Geelmuyden.Kiese. 

studentene  tAPer
Med Bergensbaneløpet og 
De Økonomiske Vinterlekene 
har sjikanering, fyllekjøring og 
ødeleggelser av hotellrom vært 
noen av de uheldige sakene 
som har blitt omtalt i riksdek-
kende media de siste årene. I det 
siste har NHH-studenten Lars 
Føleide fått førstesideoppslag 
etter at han saksøkte en medstu-
dent for 36 millioner på grunn 
av vold på en fest. Den negative 
oppmerksomheten ble ytterli-

gere forsterket da K7 Bulletin 
i forrige nummer gikk hardt ut 
mot Lars Føleide på baksiden. 

Hans Geelmuyden forklarer at 
det er lettere for NHH-studenter 
å svekke sitt eget omdømme enn 
det er for andre studenter 

– Det er vanskeligere for 
mange å sympat isere med 
NHH-studentene enn med 
gjengen på «Leninhøyden». 
Men det er morsommere å jekke 

ned gjengen i Sandviken, sier 
Geelmuyden. 

Geelmuyden mener også at 
K7 Bulletins bakside går over 
streken i form av personangrep. 
Dette gir mediene nok en sjanse 
til å fokusere på NHH-studen-
tens oppførsel. De negative 
assosiasjonene ble ytterligere 
forsterket når K7 Bulletin i 
forrige nummer gikk hardt ut 
mot den saksøkende studenten 

på avisens bakside. 
– I Bergen er det mange som 

allerede har et inntrykk av at 
NHH-studentene,  særlig de 
som kommer fra Oslo-vest og 
Bærum, kun er snobbete og 
festglade egoister som ofte lager 
bråk, sier  Geelmuyden.   

– I min tid var jo dette et 
korrekt inntr ykk, men jeg 
trodde kanskje ungdommen 
hadde forbedret seg. 

Det er vanskeligere for mange å 
sympatisere med NHH-studenter enn 
med gjengen på «Leninhøyden».        
          

 Hans Geelmuyden,seniorrådgiver i 
Geelmuyden.Kiese.

«
usyMPAtIsKe stud.nhh: Hans Geelmuyden tror mange synes det er enklere å sympatisere med studentene på Leninhøyden. Foto: Arkiv

– NHHs rykte blir forverret
3. årsstudent i nanoteknologi ved NTNU ble anklaget for å ha lastet opp 
opphavsrettbeskyttet materiale på NTNUs nett, men hadde heldigvis 
nok datakunnskaper til å bevise sin uskyld. Noen dager etter han la 
frem bevisene, fikk han beskjed fra IT-tjenesten ved universitetet ”å se 
bort i fra hele denne saken”.
             Under Dusken

Uskyldig mistenkt frikjente seg selv
Selv om den mye omtalte dukken begynner å trekke på årene, sitter 
alt enda som det skal. Lektøys-giganten Mattel, som står bak den 
ikoniske Barbie-dukken, feirer med stor kampanje for å beholde 
dukkens posisjon som det mest populære leketøyet i USAs histo-
rie.                     
                     Reuters 

Barbie fyller 50 år

- Skandalene på 
ØVL, Bergens-
baneløpet og 
Føleide-saken 
forsterker fordom-
mene mot stud.
nhh, sier omdøm-
meeksperter

Ida Seljeskog 
is@k7bulletin.no

Jakob Fuglseth
jfu@k7bulletin.no

Maria Hesla Steinum
mhs@k7bulletin.no
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James Hosea, senior markeds-
rådgiver ved NHH, støtter Geel-
muydens syn i forhold til baksi-
den på K7 Bulletin.
– Sånne saker er uheldig for 
omdømmet, særlig på grunn av 
måten det ble tatt opp i media. 

Videre understreker han at 
studentavisen er alene ansvarlig 
for sitt innhold.
– K7 Bulletin er en selvstendig 
publikasjon, med ansvar for 
eget innhold og effekten av det. 
Høyskolen kan ikke sensurere 
bladet. 

negAtIve AssosIAsjoner
«Pappagutter», «snobber» og 
«kapitalister» er ord elever i den 
videregående skole assosierer 
med NHH, i følge en uoffisiell 

markedsundersøkelse i regi av 
NHH. 

Hosea tror at beløpets stør-
relse i Føleide-saken er med 
på å styrke de negative asso-
siasjonene til høyskolen. 
 – Episodene i media er med 
på å forsterke negative oppfat-
ninger utenfor NHH.  Dette er 
lite fordelaktig for høyskolen, 
fortsetter Hosea og påpeker at 
avisoppslagene mest sannsynlig 
påvirker sterkest de som kjenner 
NHH minst.
 

vIl hA Felles verdIer
–Vi kan påvirke, men ikke 
bestemme omdømmet, under-
streker Hosea. 

Han mener derimot at det er 
viktig å styrke de positive asso-

siasjonene knyttet til NHH. 
L ederen i  Kjernest y ret , 

Hege Grøndahl, påpeker også 
viktigheten rundt fokus på 
omdømme.  
– Vi kan ikke kontrollere enkelt-
mennesker, men vi kan bli enige 
hvilke felles verdier vi ønsker å 
stå for, sier Grøndahl. 

Hun mener stud.nhh må 
være flinkere til å tenke på at 
de også representerer NHHS.  
Kjernestyret ønsker derfor å 
skape en felles holdning blant 
studentene om hvordan skolen 
skal bli oppfattet utad.  
– Vi ønsker bidrag fra alle, slik 
at vi sammen kan bygge en ster-
kere fellesidentitet.

hAndelshØysKolen BlIr steMPlet:  James Hosea mener den negative oppmerksomheten gir et dårlig inntrykk av NHH.

vIl hA oMdØMMedeBAt t: KS-leder  Hege 
Grøndal.

Foto: Håkon Frede Foss 

Foto Christian Kjønsvik

Foto: Arkiv

– NHHs rykte blir forverret
En 66 år gammel mann i rullestol ble tatt i tollen på Barcelona flyplass 
med gipsen laget av kokain. Mannen ankom fra Santiago, Chile, og 
spansk politi tror at mannen har brukket benet for anledningen.

         Reuters 

Tatt i tollen med kokaingips

NTB

Det var under  en tale på youngstorget der Sara Azmeh Rasmussen tok et oppgjør med 
bruken av hijab at hun satte fyr på et medbragt eksemplar.  Hijab-brenningen utløste 
imidlertid svært sterke følelser blant flere av de oppmøtte som begynte å kaste snøbal-
ler på Ramussen.  – Jeg er forberedt på at dette kan skape kraftige reaksjoner. Det 
kan føre til at jeg utsetter meg for fare nå, men det er et valg jeg har tatt, og da tar jeg 
konsekvensen av det.

Hijab-brenner bombardert av snøballer
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– Gjort er gjort, vi var forelsket 
og ville gifte oss. Hadde vi bare 
visst hvor store konsekvenser 
det ville få.

Lena Kokab (22) og ekte-
mannen Maziar Poursina (28) 
sitter tvers overfor hverandre 
på Bocca Bar og Restaurant like 
ved Torgallmenningen. Med 
vante bevegelser tar Maziar tak 
i hendene til Lena, og stryker 
henne forsiktig over hånden. 

– Vi har lovet å være sammen 
i gode og onder dager, og det skal 
ikke noen få lov til å ta fra oss, 
fortsetter hun.

 
Giftet seG fRa opphold
Våren 2002 dro 15 år gamle 
Lena sammen med mor og 
lillebror fra Iran til Norge. To 
år senere fikk de alle tre beskjed 
om å forlate landet. De ble ikke 
ansett som flyktninger av norske 
myndigheter, men familien ville 
ikke dra tilbake til Iran. De 
klaget inn vedtaket og i 2007 
kom gjennombruddet. 

I en ny paragraf i forskrif-
ten til utlendingsloven står 
det at «Ved vurderingen av 
sterke menneskelige hensyn 
etter utlendingsloven § 8 annet 
ledd, skal barns tilknytning 
til riket tillegges særlig vekt.» 
Siden Lenas bror var under 18 
år ble han regnet som barn, og 
fikk oppholdstillatelse på grunn 
av sin tilknytning til riket. Det 
samme fikk moren, siden hun 

var den nærmeste familien til 
gutten. Lena kunne også fått 
opphold på dette grunnlaget  
om hun bare hadde blitt regnet 
som en del av familien. Men 
Lena hadde i mellomtiden gått 

hen og giftet seg, og ble dermed 
ansett som å ikke tilhøre samme 
familieenhet som mor og bror.

I n forma sjon ss jef ,  B jørn 
Lyster, i Utlendingsnemnda 
(UNE) bekrefter at Lena kan ha 
giftet seg bort fra oppholdstil-
latelsen.

– Det stemmer at en del eldre 
søsken som inngikk i samme 
familieenhet som mindreårige 
søsken, fikk tillatelse til videre 
opphold sammen med resten 

av familien. Men dette kunne 
verken Lena selv eller UNE vite 
på det tidspunktet hun giftet 
seg, siden den nye forskriften 
ennå ikke var kommet. Da 
forskriften kom, ble det familie-

innvandring med ektefellen som 
var vurderingstemaet i hennes 
tilfelle, sier han

Møttes på fest
Blikkene deres møttes for første 
gang 18. desember 2004. Hvert 
år feirer iranerne den lengste 
natten i året. Da møtes familie 
og venner for å spise god mat, 
tørkede frukter, nøtter, vann-
melon og grantepler. Den 17 år 
gamle Lena hadde blitt invitert 

på festen gjennom en venn. 
Det samme hadde den syv år 
eldre bussjåføren Maziar. De 
tittet nysgjerrig på hverandre 
den kvelden, men det ble med 
blikket.

Bare en uke senere skulle 
veiene til de to unge iranerne 
krysses igjen. Gjennom noen 
felles venner møttes de tilfeldig, 
og kom i prat. De snakket, lo og 
spilte kort hele natten. De var 
allerede forelsket. 

det tRedje aVslaG
«Det er et krav for å få innvil-
get familiegjenforening at 
klageren fremlegger identifi-
kasjonspapirer i form av pass. 
(..) Klageren har ikke fremlagt 
nødvendig dokumentasjon for 
sin identitet»

Klok av skade blir Lena iskald, 
svimmel og får vondt i magen 
når det dukker opp e-post fra 
advokaten hennes i innboksen. 
Det er gjennom advokaten hun 
mottar beskjedene fra utlen-

Lykkelig uvitende 
sa Lena og Maziar 
ja til hverandre. 
Ikke visste de 
da hvilken stor 
«tabbe» det var.

Stine Grihamar
sgri@k7bulletin.no

Marianne Bårdsgjerde
marb@k7bulletin.no

Audun Bakke Andersen (foto)
foto@k7bulletin.no

Sammen for resten av livet – uansett

skuffet:   Lena mener det er ren retning gjetning fra UNE sin side når de sier hun ikke risikerer æresdrap. Enda mer skuffet blir Lena  når hun leser at UNE tror 
myndighetene i Iran  vil kunne beskytte henne, hvis hun har behov for det.

Jeg er livredd for å gi ut 
informasjon til de iranske 
myndighetene. 

Lena Kokab

«
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dingsmyndighetene, og 16. 
februar 2009 var en av disse 
dagene. I e-posten stod det at 
hun hadde fått sitt tredje avslag 
på oppholdstillatelse i Norge. 

– jeG eR liVRedd
Dommen var klar denne gang; 
UNE stod fast på at det ikke 
er noen grunn til å omgjøre 
tidligere avslag. Årsaken er at 
hun ikke har bidratt til å bevise 
sin egen identitet. Hun burde 
ha oppsøkt den iranske ambas-
saden i Oslo for å søke om pass. 
Men Lena tør ikke.

– Jeg er livredd for å gi ut 
informasjon t i l de iranske 
myndighetene. Det er ikke bare 
farlig for meg, men hele min 
familie. Maziars også.

Lena hever stemmen når 
hun snakker om vedtaket. Hun 
forsetter å forklare.

– UNE har fått grundige 
opplysninger om hvorfor jeg 
ikke vil oppsøke ambassaden.  
Men de svarer at det ikke er 

farlig.
Landinfo er en uavhengig 

fagenhet som forsyner UNE 
med kunnskap om land asylsø-
kere kommer fra. Lena mener 
imidlertid at de kommer med 
feil opplysninger til UNE.

– Landinfo har et alt for opti-
mistisk syn på iranske myndig-
heter. Jeg  vil gå så langt som å 
si at de farer med løgn om flere 
av opplysningene de kom med i 
vedtaket mitt, fortsetter Lena. 
Hun vil ikke å kommentere 
videre hvorfor hun føler så sterk 
frykt for iranske myndigheter.

une: hennes eGen feil
Til K7 Bulletin svarer UNE med 
kritikk mot Lenas forklaring. 

– Ikke noe av det hun har 
kommet med gir grunn til å 
tro at det å søke om pass fra 
hjemlandets myndigheter vil 
innebære noen risiko for henne. 
Det er derfor lagt til grunn at 
dette kan hun trygt gjøre, sier 
Bjørn Lyster 

– Hvis hun dessuten er redd 
for oppmerksomhet om seg selv 
og sider ved saken sin i media, da 
er det jo merkelig at hun selv så 
sterkt bidrar til dette. Istedenfor 
ganske enkelt å søke om pass 
slik det kan forventes av henne, 
forteller han videre.

opRinneliG aRaBeR
Æresdrap er ikke antatt å være 
en tradisjon blant persere eller 
i persisk dominerte områder. 
Lena vokste imiderltid opp i 
provinsen Khuzestan, ikke langt 
unna grensen til Irak. Nesten 
halvparten av innbyggerne i 
dette området er arabere, og 
kulturen deres har dermed 
sterk innflytelse i provinsen. I 

følge FNs Special Rapporteur 
er æresdrap i Iran mest vanlig 
i dette området. I tillegg opply-
ser Landinfo gjennom sine 
nettsider at en representant for 
guvernøren i Khuzestan har 
uttalt at 565 kvinner mistet livet 
ved æresrelatert vold i 2001. 
375 av disse skal ha dødd for 

egen hånd. To år senere, i 2003, 
skal 45 kvinner under 20 år fra 
samme stamme ha blitt ofre for 
æresdrap. 

UNE bemerker i vedtaket til 
Lena at det foreligger motstri-
dende forklaringer om famili-
ens etnistet. De har oppgitt å 
være persere, men de foreligger 
også opplysninger om at de er 
etniske arabere. Sammenholdt 

med hennes manglende iden-
titet, konkluderer UNE med at 
Lena ikke vil risikere æresdrap 
ved retur. 

– Familien min er arabere. 
Både foreldrene mine og beste-
foreldrene mine hadde arabisk 
som morsmål, men som alle 
minoriteter i Iran måtte vi lære 
å lese og skrive på persisk. Da 
moren min kom til Norge fore-
trakk hun derfor å gi sin forkla-
ring på persisk i asylsøknaden til 
myndighetene. Det er årsaken til 
hvorfor UNE påstar at moren 
min en gang har sagt at hun er 
perser, forklarer Lena.

Lena mener det er ren gjet-
ning fra UNE sin side at hun 
ikke risikerer æresdrap.

– Det gjør meg enda mer skuf-
fet at UNE påstar at myndighe-
tene i Iran vil gi meg beskyttelse 
hvis jeg skulle ha behov for det, 
fortsetter hun.

Saken fortsetter på neste side.

Sammen for resten av livet – uansett

i Gode oG onde daGeR: Bryllupsfesten bli holdt 21 juli 2007. Da hadde 
de vært kjærster i tre og halvt år. 

Foto: PrivattuRist ene: Lena og Maziar leide bobil sommeren 2008, og kjørte langs 
kysten fra Bergen til Oslo. Her fra Kristiansand.

Foto: Privat

Landinfo har et alt for 
optimistisk syn på iranske 
myndigheter. 

Lena Kokab

«
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n Statsleder:

n Regjeringsoverhode:
n Befolkning:
n Offisiell religion: 
n Offisielt språk:
n Etniske grupper:

n Religioner:

n Språk:

n Industri:

Leder av den islamske republikken Ayatollah Sayed ‘Ali Khame-
nei
President Dr Mahmoud Ahmadinejad
71.2 millioner
Shiite Islam 
Farsi (persisk)
Persere 51%, aserbadjanere 24%, gilakere og mandzadanere �%, 
kurdere 7%, arabere 3%, lurere 2%, baluchere 2%, turkmenere 
2%, andre 1%
Islam 9�% (Shia �9%, Sunni 9%), andre (Zarathustra, jøder, 
kristne, and baha’i) 2%
Persisk og Persiske dialekter 5�%, tyrkisk and tyrkiske dialekter 
26%, kurdisk 9%, lurisk 2%, baluchisk 1%, arabisk 1%, andre 
2% 
Olje, gass, petrokjemiske produkter, gruvedrift, jordbruk

FAKTA OM IrAn

VIL aVVIKLe LaNDINFo
Journalisten Nina Kristiansen er 
ansvarlig redaktør for forskning.
no og  Iran-ekspert. Hun mener 
norske utlendingsmyndigheter 
har en oppfatning av iranske 
myndigheter som er langt mer 

positiv enn de fleste, og stiller 
seg svært skeptisk til Landinfos 
arbeid.

– Arbeidsmetoden deres 
er ulik fra andre norske fors-
kningsinstitusjoner og kunn-
skapssentre, og jeg mener hele 

Landinfo burde avvikles. De 
produserer kunnskap i en lukket 
boble til et bestemt formål,  og 
med en oppdragsgiver: norske 
utlendingsmyndigheter.

Hun fork larer v idere at 
Landinfo mener at det iranske 

rettsystemet beskytter kvinnen, 
da hun har rett til skilsmisse og 
kan dermed selv bestemme over 
egen skjebne. 

– I praksis beskytter iranske 
myndigheter familien, og ikke 
kvinnen. Iran er et samfunn 

som undertrykker kvinnen, 
både i praksis og ved lov, sier 
Kristansen.

Hun er usikker på hvorfor 
ikke utlendingsmyndighetene 
vektlegger kvinnenes beskyt-
telsesbehov sterkere. 

LenA-sAKen

n  NHH-student Lena Kokab kom til Norge som asyl-
søker fra Iran da hun var 15 år sammen med sin mor 
og bror. Ingen av dem hadde identifikasjonspapirer.

n  Mens asylsøknaden ble behandlet giftet hun seg 
med Maziar Poursina. Han også født i iran, men 
hadde blitt norsk statsborger. Lena måtte da endre 
søknaden til familiegjenforening med sin mann. 

n  Da familiegjenforeningssøknad i utgangspunktet 
har større krav til identifikasjonspapirer enn ved 
asylsøknad, ble denne søknaden avslått av UNE i 
desember 2007.  Klage ble avslått i september 200�, 
og omgjøringsbegjæring avslått i februar 2009. 

n Selv om man ikke tilfredsstiller kravene for 
familiegjenforening kan man få oppholdstillatelse 
basert på «særlig tilknytning til Riket» eller «særlige 
menneskelige hensyn» Dette er en skjønnsmessig 
vurdering som Lenas advokat har argumentert for 
at er oppfylt, men som UNE er uenige i.

n  Et nytt moment har ført til ytterligere ny vurdering 
i UNE. Dersom denne er negativ har Lenas advo-
kat varslet søksmål mot Staten ved Utlendings-
nemnda.

KVInner OG IrAn

n I muslimske land som baserer seg på sharia 
blir kvinner på generell basis diskriminert i 
forhold til menn.
n I Iran blir kvinner eksempelvis diskriminert i 
forhold til barnefordeling, skilsmisse og arv.
n Det betyr ikke at kvinner ikke har rettigheter.  
I følge Islams lov har kvinner eksempelvis rett 

til utdannelse og helse.
n 60% av universitetsstudentene i Iran er kvin-
ner, og en del kvinner er også yrkesaktive.
n Ugifte kvinner er underlagt familien, mens 
en gift kvinne er underlagt hennes mann, og 
de rettigheter som er skrevet i ekteskapskon-
trakten.             

Kilde: Landinfo

Kilde: ciafactobook

usIKKeR FRemtID:   Lena og Maziar vet ikke hva de skal gjøre hvis Lena blir tvangsretunert. Det eneste paret er sikker på er at de aldri skal være uten hverandre. Foto: Privat
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– Både jeg og norske myndig-
heter har den samme informa-
sjonen om kvinners situasjon 
i Iran. Likevel trekker vi ulike 
konklusjoner. Myndighetene 
ønsker sannsynligvis ikke å 
skape presedens for å gi iranske 

kvinner kjønnsbasert opphold-
tillatelse.

K7 Bulletin har vært i kontakt 
med Landinfos leder Jörg Lange. 
Han velger ikke å kommentere 
disse påstandene. 

UNE sier på sin side at infor-

masjonen Landinfo kommer 
med er viktig for dem, og at de 
også bruker andre kilder.  

– Informasjon fra Landinfo er 
viktig og nyttig for UNE, men vi 
har også tilgang til mye annen 
informasjon om situasjonen 
i Iran, blant annet direkte fra 
utenriksstasjonen og fra egne 
medarbeidere som er med på 
tjenestereiser hvor de snakker 
med ulike organisasjoner og 
enkeltkilder på stedet, sier Bjørn 
Lyster

Videre opplyser han at den 
som går inn på nettsiden, vil se 
at Landinfo derfra gjør tilgjen-
gelig veldig mye informasjon 
direkte fra en lang rekke inter-
nasjonale kilder.

sYstematIsK DIsKRImINeRt
Rådgiver i Amnesty Interna-
tional Norge, Gerald Kador 
Folkvord, mener at kvinneun-
dertrykkelsen i Iran kan knyttes 
til religion og de strukturelle 
maktforholdene i landet. Han 
gir flere eksempler.

– Alle kvinner i Iran er utsatt 
for en rekke menneskerettig-
hetsbrudd som rammer dem 
på grunn av deres kjønn. For 
eksempel er det harde straffer 
for brudd på kleskoder eller for å 
være alene med en mann de ikke 
er i slekt eller gift med.

Han forteller videre at fami-
lien ikke trenger å avstraffe 
kvinnen selv for disse overtre-

delsene, da de kan angi henne 
til staten.

– Iranske kvinner som risi-
kerer overgrep fra familiens 
side, selv for ting som ikke er 
ulovlige – har liten sjanse på 
beskyttelse fra myndighetene, 
påpeker Folkvord.

Årsaken til at kvinner blir 
systematisk diskriminert mener 
han er på grunn av den økende 
radikaliseringen i landet.

– For å gjøre karriere i det 
iranske maktapparatet må man 
for tiden bevise at man deler 
den religiøse og den politiske 
ledelsens fundamentalisme, 
sier han.

Han legger til at Iran ikke er 
det eneste autoritære landet som 
styres av en mannsdominert 
bastion hvor det å diskrimi-
nere kvinnene er i deres egen 
interesse. 

FIRe BaRN oG VoLVo
Tilbake på Bocca Bar og Restau-
rant sitter Lena og Maziar og 
drømmer om fremtiden sin 
sammen. De gjør ofte det når de 
føler stresset og påkjenningen 
fra hverdagsproblemene blir 
for store.

– Vi skal ha en Volvo XC90, 
fordi den har plass til fire barn, 
sier Maziar bestemt.

– Fire barn altså?
– Ja, to gutter og to jenter. 

Vi har bestemt navn også, men 
det får du ikke vite, svarer han 

spøkefullt.
Lena ler.
– Det er det som er så fint med 

Maziar. Når jeg er lei meg så er 
han alltid der for meg og fanta-
serer om hvordan ting skal bli. 
Han er drømmemannen min. Vi 
elsker hverandre så høyt, og vi 
har et godt liv sammen.

– Du, jeg er nesten nødt til 
å legge til en ting, sier hun 
plutselig.

– Jeg tenker ofte på eventy-
rene som for eksempel Askepott. 
Hun  får hjelp av den gode feen, 
og jeg ønsker meg en sånn fe 
som kan gi meg og Maziar et 
lykkelig liv sammen. Vi vil ikke 
ende opp som Romeo og Juliet, 
der alle kommer i etterkant 
og sier: «Ja, ja stakkars dem. 
Kanskje de hadde rett likevel».

– Men hva gjør dere hvis Lena 
ikke vinner rettsaken mot UNE, 
og blir tvangsretunert?

De blir stille begge to, før 
Maziar svarer.

– Vi vet ikke helt. Alt vi vet er 
at vi skal være sammen resten av 
livet. Vi vet at vi har rett og vi 
vil kjempe videre for  et liv uten 
frykt og slike  bekymringer. 

Lena har nå fått ny utreise-
dato av politiet, og har frist til å 
forlate landet innen kort tid. 

pÅ omReIse: Lena og Maziar feiret ettårs bryllupsdag i Kristiansand 
Dyrepark.

stoRt BRYLLup: �0 av Lenas og Maziars nærmeste venner var invitert til bryllupet på Landås. Akkurat da var paret lykkelig uvitende om hvilke konsekveneser 
ekteskapet ville få.

Foto: Privat

Foto: Privat
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 Foto:aleksandarrodic.com
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Jor dk l oden er en robust ball med 
enorme ressurser og muligheter, det er det 
ingen tvil om. Det er heller ingen som setter 
spørsmålstegn hvis jeg påstår at jorda blant 
annet er befolket av en relativt oppegående 
art – menneskene. Likevel, helt uten hjelp fra 
omgivelsene, klarer vi på en rekke områder 
å rote det til for både oss selv og alt annet 
levende liv. 

Dette er ingen dommedagsprofeti over 
en verden i forfall, la det være klart. Jeg er 
optimist, men innser at tankevirksomhet, 
langsiktighet og gjennomføringsvilje må 
til skal vi løse dagens og morgendagens 
komplekse utfordringer. Det er for mye å løse 
alle krisene i løpet av en eneste kommentar i 
K7 Bulletin, men det vil være mulig å skrape 
litt i overflaten av den udiskutabelt aller 
viktigste krisa; energikrisa.

Er det en eneste ting vi trenger for å 
overleve, hvilket må sies å være det viktigste 
i verden, så er det energi. I utgangspunktet 
har vi mer enn nok av det. Sola sender ut 
energi konstant. Problemene oppstår når 
vi ikke tar oss bryet med å leve bærekraftig, 
men utnytter første og beste energikilde. 
Ofte viser det seg å være kull eller petro-
leum.

Vi kan ikke fortsette å sløse med energien 
når stadig flere mennesker blir så velstå-
ende at de krever sin rettmessige andel god 
levestandard, med alt det får og si for energi- 
og- miljøsituasjonen. Vesten har et spesielt 
ansvar for å effektivisere og redusere sin 
energibruk, all den tid det nettopp er ved å 
kunne nyte godt av teknologi og lett tilgjen-
gelige ikke-fornybare energikilder at vi har 

bygget opp moderne velstående samfunn. 
Først når vi viser vilje til å rydde opp hos oss 
selv kan vi regne med at den mindre velstå-
ende delen av verden tar oss seriøst når vi går 
inn for energitiltak i utviklingsland.

Norge bør heller ikke ligge på latsiden, 
til tross for at vi kan skyve vannkraften og 
Stoltenbergs månelanding foran oss som 
miljøpolitisk alibi. Som oljeeksportør har 
vi medansvar for at utvinningstakten og 
prisene på petroleum i flere tiår har vært 
i miljøets disfavør. Den energimengden 
Norge klarer å effektivisere seg bort fra kan 
vi eksportere til land der mangelen på energi 
og stabile energikilder er prekær. 

Vi skal faktisk være glade for at ener-
gimangelen og klimaproblemene henger 
sammen, for det gjør det mulig å tro at 
insentiver for endring finnes. Hadde fram-
tidsutsiktene til våre fossile energikilder 
vært preget av overflod og globalt lave priser 
ville det være vanskelig å tro at vi ville klare 
å begrense utslippene. For eksempel er 
Europa og EU troverdige i klimapolitikken 
nettopp fordi de selv har et prekært behov 
for å energiøkonomisere. 

Norges klimapolitikk de siste årene 
har vært å følge EUs intensjoner, men det 
virker ikke som om verken befolkningen 
eller politikerne har blitt ordentlig klar over 
hva en energikrise eller klimakrise vil få og 
si for samfunnsstabiliteten. Slik er det: Vi 
må bruke mindre energi, og den energien 
vi bruker må stamme fra mer bærekraftige 
energikilder!

Enhver regjering vil ha store utfor-
dringer knyttet til å gjennomføre upopulære 
tiltak for å vri og minske energiforbruket i 
Norge. For eksempel vil det være vanske-
lig for Arbeiderpartiet å gjennomføre en 

endring av skatte- og- avgiftsregimet, 
fordi man i årevis har repetert advarsel 
mot «mer til de som har mest fra før» om 
ethvert forslag om å minske for eksempel 
inntektskatt eller formueskatt. Skal man 
klare å vri forbruket i en mer energivenn-
lig retning, må grønne skatter og avgifter 
prioriteres. 

Det betyr at alt forbruk og all oppførsel 
som forbruker energi må avgiftsbelegges 
i samsvar med energiforbruket. Dette vil 
favorisere de som effektiviserer transport og 
produksjon, og gjøre det dyrere å opprett-
holde et forbruk som legger beslag på ufor-
holdsmessig store energiressurser. Kanskje 
må bensinen koste 30 kroner per liter og 
kinesiskproduserte H&M-bukser drøye 
tusenlappen. Kanskje bør prisene reflektere 
at det koster mer energi å fly fra Bergen til 
London enn å ta toget til Geilo.

Målet bør ikke være at folk skal ha 
det vondt, men at det skal koste å forbruke 
energi. For at ikke skatte- og- avgiftsnivået 
skal hemme alt av initiativ og person-
lig frihet, må man derfor samtidig med 
innføringen av et skjerpet energiavgifts-
system innrømme store lettelser i kan hende 
inntektsskatten. Det er her Arbeiderpartiet 
vil kunne få store problemer med gammel 
innøvd retorikk som på en effektiv måte 
hindrer en god skattedebatt.

For å klare overgangen til lavenergis-
amfunnet trengs en lokal, nasjonal, regional 
og global dugnad. Politikere, teknologer, 
økonomer og mannen i gata må snakke og 
jobbe sammen for å klare dette. Kommu-
nikasjon og felles problemforståelse er 
kjempeviktig dersom man skal akseptere 
de grusomt omfattende endringene som 
må til.

Krise. Krise! 
KRISE!!!

Finanskrise, NAV-krise, energikrise, klimakrise, sykehuskrise, fattigdomskrise og 
demografikrise. For de av oss som ønsker oss en problemfri verden er det bare å 
innse at vi har en rikholdig buffé av utfordringer i vente.

Kommentar

Lars Thomas Sønningdal
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sport
sport

nhhI
resultatbørs

Til tross for svensk 
seier i Bergen 
Indoor Galore, er 
arrangements-
ansvarlig meget 
fornøyd.
Ingeborg H. Greve
ihg@k7bulletin.no

Linn Halberg
lha@k7bulletin.no

Svenske Limping Ducks gikk 
helt til topps da Lacrossespor-
tens eget studentmesterskap 
gikk av stabelen siste lørdag i 
februar. Dermed kunne laget fra 
Lund i Sverige ta fatt på den fjor-
ten timers lange turen tilbake 
med gull rundt halsen. 

– Semifinalen mellom NHHI 
1 og svenskene ble jevn, men 
svenskene trakk det lengste 
strået, forteller arrangements-
leder og spiller på hjemme-
favoritten NHHI 1, Kristofer 
Kragerud.

 Ønsker cheerleadere
Det kom i overkant av hundre 
tilskuere på Bergen Indoor 
Galore siste lørdag i februar. 
Det er han godt fornøyd med. 
– Vi ønsket å lage et publi-
kumsvennlig arrangement, 
og det var et godt oppmøte. 
Men vi skjønner at det ikke er 
lett for publikum å sette seg 
inn i alle reglene og forstå alt 
som skjer på banen til enhver 
tid. Publikum fikk i tillegg til 
Lacrosse oppleve cheerleading. 
Både Universitetet i Agder og 
BI hadde med seg egne heia-
gjenger til turneringen. Krage-
rud forteller at NHHI Lacrosse 
selv har vært i kontakt med 
miljøet i Bergen, men at de per 
i dag ikke har egne heiagjen-
gjenter. 

– Selvfølgelig hadde det vært 
gøy med cheerleadere, men det 
er nok ingen på NHH som tør å 
starte en slik gjeng. 
 

lIte tIlretteleggIng
Kragerud selv er en av de som 

har vært med siden Lacros-
sesporten så sitt lys. Han kan 
fortelle at sporten vokser både 
nasjonalt og i Europa. Flere 
av NHHIs spillere bidro da 
landslaget gjorde en god figur 
i Europamesterskapet i f jor 
sommer. Kragerud forteller 
at sporten i hovedsak er stor 
utenfor Europa, spesielt i USA 
og Canada, men at land som 
Tyskland og Storbritannia ikke 
ligger så langt bak. 

– Problemet i Norge er at det 
er for lite tilrettelegging, spor-
ten trenger et større apparat 
rundt. I tillegg er dette en idrett 
som starter på studentnivå. 
Spillerne er for gamle når de 
starter, rekrutteringen er altfor 
dårlig. Vi må spre Lacrosse som 

studentidrett og håpe at det blir 
plukket opp av yngre alders-
grupper på sikt. 

turnerInger er vIktIge
I Norge finnes det per i dag ikke 
egne serier for Lacrosse, derfor 
er turneringer hovedarena for 
sporten. 

– I Norge er det store avstan-
der og få lacrosselag og derfor 
er slike turneringer viktige. 
Lacrosse er en ung sport og slike 
mesterskap som dette kan styrke 
sporten, forteller Kragerud. Han 
legger til at turneringen er på 
god vei til å bli en tradisjon i 
lacrossemiljøet. 

Lacrosse-laget slått av svensker
lacrosse-guttene sjarmerer jentene: Men sjarm var ikke nok da de møtte svenskene i finalen. 

Selvfølgelig hadde det vært gøy med 
cheerleadere, men det er nok ingen på NHH 

som tør å starte en slik gjeng.
Kristofer Kragerud, spiller på NHHI Lacrosse

«

Foto: NHHI

HÅNDBALLRESULTAT

2. DIV KVINNEr
1. Loddefjord
2. Hop BBK
3. NHHI
4. BSI B
5. Frøya
6. Bønes

15/2:  Hop BBK  62
 NHHI  44
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NHH-FK har spilt sin første 
kamp i vinterserien. Fotball-
guttene fra Handelshøyskolen 
møtte radøy/Manger til dyst 
på Frøya Idrettspark mandag i 
forrige uke. Etter en overbevi-
sende 5-1 seier er trener Jørgen 
Aune meget fornøyd. 

– Vi er nyopprykket til fjerde-
divisjon og møter et antatt godt 
lag. Det var en overbevisende 
seier i en kamp der vi spiller 
meget godt. 

Vinterserien er en cup for 
fjerdedivisjonslag i Bergensom-
rådet. NHH-FK deltar for første 
gang i år, etter å ha rykket opp i 
fjerdedivisjon sist sesong.

 – Å bli blant de to beste og 
dermed nå sluttspillet er et mål. 
Men det viktigste for laget er 
først og fremst om å bli kjent 
med nivået i divisjonen, fortel-
ler Aune. 

Sesongstart i fjerdedivisjon 
er 17.april, og fotballherrene 
fra NHH har ambisjoner om 
å kjempe i toppen etter den 
lovende starten på året.  

– Vi har et mål om å bli blant 
topp fem i vår avdeling. Vi har 
såpass bra spillemateriale at det 
burde være realistisk, forteller 
Aune. 

Knusende seier for NHH-FK
Med storseier i 
første trenings-
kamp for sesongen 
ser trener for NHH-
FK lyst på seson-
gen.
Linn Halberg
lha@k7bulletin.no

NHHI Kanonball satser høyt 

– Vi satser mot NM i Kristi-
ansand. 

Dette sier kanonballederne 
Caroline Larsen og Hilde Marie 
Flesland.  Det var under Sveise-
aften ideen om et kanonballag 
ble født, og etter høstens FM var 
NHHI Kanonball et faktum.

uerfarne
– For å være god i kanonball 
bør man være god til å skyte, 
være rask, smidig og spretten, i 
tillegg til å ha god akselerasjon, 
mener Larsen, som selv spiller 
basketball på elitenivå. 

Ingen av spillerne på laget 
hadde erfaring som kanonball-

spillere, men laget består av en 
rekke tidligere håndballspillere 
og en treningsansvarlig.

– Vi har ingen egen trener, 
men alle bidrar og vi lærer ting 
underveis, opplyser de to.

ambisjoner
Selv om laget først og fremst er 
dannet med tanke på det sosiale, 
er ikke de 30 kanonballjentene 
uten ambisjoner. 

– Vi har lyst til å spille både 
mot Jussen og Høyskolen, sier 
Larsen og Flesland.

– På sikt kan jentene også 
avsløre at det kan bli aktuelt å 
ta initiativ til seriespill. Dersom 
det bli mange nok lag, tilføyer 
jentene.

Ikke forbundsmedlemmer
Laget benytter seg  av Norges 
Kanonballsforbunds regler når 
de spiller, men foreløpig har de 
ikke fått bli medlem av forbun-
det. 

– Vi har forgjeves forsøkt å 
få kontakt med Norges Kanon-
ballforbund for eventuelt å bli 

medlem, men det er helt håpløst, 
forteller jentene, som ønsker å 
finne frem til flere lag. 

De startet opp 
uten erfaring. Nå 
sikter kanonballa-
get mot mulighe-
ten for seriespill.

Ingeborg H. Greve
ihg@k7bulletin.no

Linn Halberg
lha@k7bulletin.no

Symposiet arrangerte onsdag 4. mars volleyballturnering i Lehmk-
uhlhallen for sine ansatte. Lagene var delt opp seksjonsvis, og hele ti 
lag deltok. Til slutt var det Program som stakk av med seieren etter 
en spennende finale mot Arrangement.

Spreke sympsjonærer

ambIsIØse:  NHHI kanonbal satser mot NM.

optImIstIske: NHH-FK har ambisjoner om å kjempe i toppen etter en lovende start.

NHHIs håndballjenter er klare for 2.divisjonsspill også neste sesong etter uavgjort 
mot Os søndag 1.mars. Etter å ha ledet med 4 mål til pause, viste poengtavlen 26-
26 da kampen ble blåst av i Lehmkuhlhallen. Kaptein Hege Tangen Olsen er meget 
fornøyd med at de har berget plassen i divisjonen. Etter en trøblete høstsesong har 
laget prestert meget bra etter jul. Nå gleder håndballdamene seg til å spille de siste 
kampene i sesongen uten press. 

Fortsatt 2.divisjonsspill

Fakta kanonball

Lagsport som er svært vanlig  
som del av kroppsøving i skolen.
Spilles med 4 til 10 spillere på 
banen til enhver tid.
Kan spilles med 1 til 10 baller på 
en gang.
Lite utbredt som elitesport.
Norges Kanonballforening 
omfatter en rekke klubber i 
Bergensområdet. 

n

n

n

n

n

Foto: Håkon Frede Foss

Illustrasjonsfoto: SASS
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– Det eneste jeg ikke kommer 
til å miste er håpet, sier Elkoria 
«Rabab» Amidane. Hun fikk 
tildelt Studentenes Fredspris 
2009 under den internasjonale 
studentfestivalen i Trondheim 
(ISFiT). Forrige fredag var hun 
på Studentersamfunnet i Bergen 
for å fortelle sin historie. 

med FRedelige midleR
– Studentenes Fredspris gjør 
at myndighetene ikke lengre 
kan fengsle og torturere meg i 
stillhet. Men det kan de likevel 
gjøre med vennene mine og min 
familie, påpeker hun. 

– Det er en oppmuntring for 
oss til å fortsette kampen med 
fredelige midler, sier Amidane. 

Leder for Studentenes Freds-
pris, Thor Richard Isaksen, 
mener Rabab personifiserer 
utmerkelsen.

 – Rabab har blitt tildelt prisen 
av tre hovedgrunner. Det første 
er at Rabab har vist mot til å 
ytre seg, på tross av fare for seg 
selv og sin familie. Det andre er 
at hun jobber for at et selvsten-
dig Vest-Sahara skal innføre 
demokratiske prinsipper. Til sist 
kvalifiserer hun til prisen fordi 
hun har valgt å kjempe kampen 
med ikke-voldelige midler.

– Har det noe hensikt å dele 
ut en slik utmerkelse?

– Det er klart at Studentenes 
Fredspris ikke har like stor 
tyngde som andre fredspri-
ser, men hensikten er først og 
fremst å synliggjøre studenters 
rolle i kampen for demokrati 
og menneskerettigheter. Det 
har vi lykkes med i år, sier Thor 
Richard Isaksen.
 

giR hedeR til  de modige 
Det er det flere som er enige med 

ham om. Ågot Valle, medlem i 
Nobelkomiteen og Stortingsre-
presentant for SV, setter stor pris 
på studentenes engasjement. 

– Prisen setter fokus på områ-
der og regioner som ofte blir 
glemt. Da tenker jeg ikke bare på 
Vest-Sahara, men også eksem-
pelvis på forrige års prisvinner 
fra Colombia. 

– Prisen gir heder til modige 
mennesker som tør å fortsette 
kampen mot undertrykkelsene. 
Samtidig bekrefter engasjemen-

tet rundt prisen det vi allerede 
vet, nemlig at norske studenter 
er opptatt av noe som er større 
enn seg selv. Det er veldig posi-
tivt, sier Valle.

Stein Tønnesson, direktør 
for Institutt for fredsforskning 
(PRIO), slutter også opp om 
engasjementet. 
– Håpet for Vest-Sahara ligger 
i en gradvis demokratisering 
av det marokkanske samfun-
net, som tillater ikkevoldelig 
opposisjon og meningsytringer. 

Studentfredsprisen kan være et 
ledd i å gi konflikten internasjo-
nal oppmerksomhet, og dermed 
legge press på Marokko,mener 
han.

utvist FRa skolen
Rabab vokste opp i El-Aaiún, en 
tidligere spansk koloniby som 
nå er okkupert av marokkanske 
styresmakter. Hun forteller at 
hun ble 19 før hun fikk vite om 
konflikten. 

– Min generasjon har vokst 

opp under marokkansk admi-
nistrasjon. Vi har aldri visst om 
noe annet. Men selv om jeg har 
marokansk pass, har jeg alltid 
følt meg annerledes. Lærerne 
lo alltid når jeg pratet, og jeg 
ble utvist fra skolen i to år fordi 
jeg kritiserte den marokkanske 
kongen. 

Først i 2005 falt brikkene på 
plass. En bølge av demonstra-
sjoner for selvstendighet preget 
gatene og universitetene i hele 
landet. Endelig sa også Rababs 
familie i fra at de også var en del 
av sahrawi-befolkningen.

– Det er vanskelig for forel-
dre å fortelle barna sannheten. 
De vet at de kommer til å få et 
tøffere liv når de vet at de er 
sahrawi og kjemper for selvsten-
dighet. Men vi kan ikke gi opp. 
Jeg føler på meg at Vest-Sahara 
kommer til å bli fritt, kanskje 
ikke i min generasjon, kanskje 
ikke engang for mine barn, 
men en gang vil sahrawiene få 
sitt land tilbake, sier hun med 
et smil.

uløst konFlikt
I FN er Vest-Sahara sett på 
som et de-koloniseringsspørs-
mål som bør løses gjennom å 
avholde en folkeavstemning. 
Da Spania trakk seg ut fra terri-
toriet på 1970-tallet, hevdet 
både Mauritania og Marokko 
at de hadde rett til det sahra-
wiske området. I 1973 formet 
minoritetsbefolkningen sin 
egen motstandsorganisasjon, 
Polisario, og i 1976 brøt det ut 
krig mellom de stridene partene, 
En fredsavtale ble inngått i 1991, 
og FN styrken MINURSO har 
siden den gang hatt til oppgave å 
overvåke våpenhvilen og arran-
gere en folkeavstemning. 

– Hvorfor er konflikten frem-
deles uløst?

Morten Bøås, Seniorforsker 
på Fafos Institutt for anvendte 
internasjonale studier, mener 
nøkkelen ligger i å avklare hvem 
som har lov til å stemme. 

– Hvem som skal ha stemme-
rett i en eventuell folkeavstemm-
ning er et av kjernespørsmålene 
i konflikten. Her må både den 
sahrawiske og marokanske 
siden ta ansvar for at dette ikke 
har skjedd, sier han.

– Et viktig poeng er også 

giR ikke opp håpet. Rabab (23) er villig til å risikere livet i kampen for selvstendighet.              Foto: Ketil Blom

Konflikten er glemt 
av verden, og 
ignorert av stor-
maktene. Men 
folket som lever 
blant sanddynene 
i Sahara vil ikke gi 
opp.

Marianne Bårdsgjerde
marb@k7bulletin.no

Fredens nomadinne
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at endring innebærer usik-
kerhet. Marokko sees på som 
en stabiliserende faktor i en 
ustabil region, og har vært en 
viktig partner både under den 
kalde krigen og i «kampen mot 
terror». Med en ny selvstendig 
stat vet en ikke hva en får, og 
dermed har Frankrike, EU og 
USA i hovedsak valgt å støtte 
den marokkanske siden. 

stoRmaktene bRyR seg ikke
Stein Tønnesson i PRIO påpeker 
også at stormaktene ikke har 
ansett konflikten som viktig 
nok, og at det dermed har vært 
lite villighet til å legge press på 
partene. 

– I og med at konflikten ikke 
truer verdens fred og sikkerhet, 
har stormaktene heller ikke sett 
seg tjent med å innføre sanksjo-
ner mot Marokko.

Resultatet er at minst 125 000 
sahrawier lever i eksil i semi-
permanente flyktningeleirer på 
algerisk side. En 2200 kilometer 
lang mur hindrer befolknin-
gen i de okkuperte områdene 
fra å komme i kontakt med 

befolkningen i flyktningleirene 
i Algerie. 

Morten Bøås fremhever at 
det ikke bare er sahrawiene som 
har noe å tjene på at konflikten 
blir løst. 

– Marokko er fremdeles et 
patriarkalsk samfunn, og det 
foregår en stadig militarisering 
av det sivile samfunnet. For å få 
til reformer i Marokko, er det 
nødvendig å finne en løsning 
begge parter kan leve med.

Rabab selv synes det er viktig 
at sahrawiene lærer av de feil-
grep som er gjort i andre deler 
av Afrika. 

– En sahrawisk stat må være 
demokratisk og fri, og makt-
haverne må kunne stilles til 
ansvar. Vi kan ikke tillate at våre 
representanter handler mot vår 
egen vilje når vi endelig får vår 
egen stat.

bliR  slått av politiet
Som student i Agadi er Rabab 
særlig opptatt av situasjonen 
for de sahrawiske studentene. 
Problemet er at dialekt, kles-
drakt, utseende og kulturelle 

koder avslører dem, og gjør at 
de stikker seg ut i mengden. 
Det gjør dem mer utsatte for 
overgrep. 

– På campus vet boligadmi-
nistrasjonen hvor vi bor. Det 
er derfor ikke noe problem for 
politiet å plukke oss ut når de 
har en razzia. Jeg har dessverre 
sett flere av mine venner blir 
mishandlet og slått av politiet, 
både i eget hjem og på åpen gate, 
sier hun, og legger frem bilder 
som taler et tydelig språk. 

I følge Rabab innebærer 
hverdagen tortur, mishand-
ling og diskriminering for den 
sahrawiske befolkningen, og 
særlig for menneskerettighets-
aktivistene. Rabab har selv blitt 
torturert, og er tydelig utilpass 
når hun forteller om velrettede 
spark, elektriske sjokk, slag fra 
batonger, seksuelle overgrep 
og psykisk mishandling fra det 
marokkanske politiet.

– Tortur kan ikke beskrives 
for en som ikke har opplevd det. 
Det er ydmykende, og de prøver 
å knekke sjelen din. Det eneste 
jeg kan håpe på, er at mine ord 

smerter dem mer enn deres slag 
gjør meg vondt.

Saken fortsetter på neste side.

FAKTA OM VEST-SAHARA

taR tid: Vest-Saharas grenser er fremdeles uavklart.

Foto: vest-sahara.noulovlig: I 2005 demonstrerte den sahrawiske befolkningen for selvstendighet med eget flagg

n Befolkning: 390,000 (Estimat, Juli 2008)
n Viktigste by: Laayoune 
n Areal: 252,120 sq km 
n Språk: Arabisk 
n Religion: Islam
n Økonomiske ressurser: Fosfat, fiske og muligens olje

Fredens nomadinne
Kilde: ciafactbook.org
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–Jeg har en plikt til å bidra 
til at det sahrawiske folket får 
tilbake sitt land og får leve i 
fred. Selv om det kan koste meg 
livet. Vest-Sahara har rett, selv 
om Marokko har makten, sier 
Rabab.
 

oppfoRdReR  studenteR
På tross av hennes myke frem-
toning, kommer ikke Amidane 
kun til Norge for å motta prisen. 
Hun har også tenkt ut en tydelig 
oppfordring til oss studenter. 

– Dere må sørge for at 
norske selskaper ikke handler 
i det okkuperte området. Det 
er i strid med FNs anbefalin-
ger, og gjør situasjonen for den 

sahrawiske befolkningen enda 
vanskeligere.

Ronny Hansen, leder for Støt-
tekomitteen for Vest-Sahara, 
underbygger Rababs kritikk av 
norske myndigheter. 

– Utenriksdepartementet 
lagde i 2007 et frarådningsskriv 
som ligger på deres hjemme-
sider. Det er ganske godt, men 
følges ikke opp når det virkelig 
gjelder. Slik det står i dag, er det 
ikke et tydelig nok incitament 
til å holde seg unna handel eller 
investeringer i Vest-Sahara.

Hansen mener også at staten 
må utnytte sine eierskapsinte-
resser mer aktivt.

– I de selskapene staten er 

medeier, må en bruke eierskapet 
til å klart knesette rådet om 
å ikke handle eller investere i 
Vest-Sahara så lenge landet er 
okkupert.

K7 Bulletin var i kontakt 
med Utenriksdepartementets 
pressetjeneste. De henviser til 
skrivet på sine hjemmesider, og 
ønsker ikke å gi noen kommen-
tar utover det. 

Tilbake på studentsenteret 
kommer Rabab med nok et 
ønske fra hjertet.

– Jeg ber alle engasjere seg i 
konflikten. For dere må huske 
at alle revolusjoner begynner i 
det små. Selv om du er student i 
dag, kan du være statsminister i 
morgen. Det hadde vært fantas-
tisk om Norge som første euro-
peiske land kunne anerkjenne 
Vest-Sahara som selvstendig 
republikk.

fRIttaLende: Rabab kjemper med fredelige midler. Fredag sjette mars møtte hun til debatt på Studentersamfunnet i Bergen.

Vest-Sahara har retten, 
selv om Marokko har 
makten
                  

Elkoria «Rabab» Amidane 

«

Foto : Vasilisa Sayapina

konflikten i vest-sahara

n Vest Saharas ble kolonisert av Spania i 1884. I 
1974-1975 trakk Spania seg ut av provinsen. Både 
Marokko og Polisario Front har hevdet retten på ter-
ritoriet frem til dags dato.
n I 1975 avviste FN-domstolen i Haag Marokkos 
territorielle krav, og anerkjente Sahrawienes rett til 
selvbestemmelse over området. Marokko avviste 
dette.
n I 1976 frem til 1991 pågikk det geriljakrigføring 
mellom Marokko og Polisario Front.
n I 1991 fremforhandlet FN en fredsløsning som 
innebar at det skulle avholdes en folkeavstemning. 
Spørsmålet om hvem som har hatt stemmerett har 
vært en kompliserende faktor.
n I 1996 oppga FN sin opprinnelige plan, og frem-
forhandler forslag om ulike overgangsordninger og 
autonome alternativ, men henholdvis Marokko og 
Poliario Front avviser disse.
n I 2008 møtes partenene til nye samtaler i New 
York uten å gjøre fremskritt i forhandlingene.
n Eksilregjeringen, SADR (Sahrawi Arab Democra-
tic Republic), har blitt annerkjent av 46 land og har 
medlemsskap i den Afrikanske Union (AU)

Kilder:  BBC, CNN
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SKRIV SELV.
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LeSerbreV
Vil du ha kommentaren din på trykk i Bergens beste studentavis?
Vi ønsker leserbrev om alt mellom himmel og jord.
Send dem til red@k7bulletin.no.  Deadline neste nummer er 19. mars. 

K7  B u l l e t i n  e r  både et 
underutvalg og en avis. Kjerne-
styret kan øve innflytelse på det 
første, men ikke det andre.

Kj e r n e st y r et  h a r  i  det 
siste fått flere henvendelser som 

reiser det viktige spørsmålet om 
hva vi, som studentforeningens 
daglige ledelse, kan foreta oss 
eller ikke foreta oss overfor K7 
Bulletin. Og svaret er enkelt: 
Når det kommer til innhold på 
trykk i K7 Bulletin, kan og skal 
ikke Kjernestyret foreta seg noe 
som helst.

Den frie presses rolle er en 
av grunnpilarene i vårt demo-
krati. En fri presse innebærer 
i praksis at det er redaksjonen, 
med den ansvarlige redaktøren 

på toppen, som har det fulle, 
endelige og suverene beslut-
ningsansvar når det kommer 
til hva som skal trykkes i avisen 
eller sendes på nyhetssendingen. 
Dersom Kjernestyret skulle ha 
grepet inn eller offentlig ment 

noe i den ene eller andre retnin-
gen om redaksjonelt innhold i 
studentavisen, er vi på god vei til 
å neglisjere dette viktige skillet 
som er trukket for å holde pres-
sens frie, uavhengige rolle i hevd. 
K7 Bulletin som underutvalg 
må som alle andre underutvalg 
forholde seg til Kjernestyret som 
deres daglige ledelse, men som 
avismedium er de helt fristilte. 
For å si det på en annen måte, er 
faktum følgende: Underutvalget 
K7 Bulletin er knyttet til NHHS, 
men avisen K7 Bulletin er, selv 

om det er studentforeningens 
avis, redaksjonelt uavhengig fra 
NHHS.

Den ansvarlige redaktø-
ren har per definisjon det fulle 
og personlige ansvaret for hvert 
ord, hvert bilde og hver annonse 
som trykkes i avisen. Derfor 
er det også viktig at det er den 
ansvarlige redaktøren som blir 
stilt til ansvar for valgene han 
eller hun tar. Bulle forplikter 
seg til pressens eget selvdømme-
organ, Pressens Faglige Utvalg 
(PFU), som er det eneste organet 
som, etter oppfordring, kan 
påpeke mangelfulle presseetiske 
hensyn ved de redaksjonelle 
prioriteringene.

K j e r n e s t y r e t  m e n e r 
debatt er viktig og under-
streker at denne presiseringen 
på ingen måte skal være en 
forgylling av avisen K7 Bulletin 
heller. Vi ønsker debatt velkom-
men; det samme med reaksjoner 
fra avisens lesere dersom noe 
er provoserende, tirrende eller 

gledende. Dessu-
ten kommer Kjer-
nestyret t i l selv 
å engasjere seg 
i debattspaltene 
når det skrives 
som forhold som 
Kjernestyret og 
studentforenin-
gen er engasjerte 
i . Men dersom 
v i  kom mente-
rer enkeltsakers 
r e d a k s j o n e l l e 
p r i n s i p p e r  i 
e t t e r k a n t ,  e r 
det te u held ig 
fordi det utad 
legger føringer 
for senere.

H e n s i k t e n  m e d  d e n n e 
presiseringen er å vise at dersom 
en mener at K7 Bulletin ikke 
handler etter de normer og 
regler som bør gjelde innenfor 
pressen, må en ta den samme 
veien som man gjør med både 
VG og Dagbladet, NRK og TV 
2. Det er både riktig og viktig. I 

det øyeblikk Kjernestyret tar på 
seg rollen som PFU, har vi trådt 
over en viktig grense.

Hege Grøndahl
Leder i Kjernestyret

Det viktige skillet

I k7 Bulletin 10.02.09 argumente-
rer Mattias R. Jørum mot ytterligere 
innstramminger i mulighetene til å ta 
konteeksamen, hvor han hevder at dagens 
tilstand er den som best tjener studen-
tene. En slik påstand fortjener ikke å stå 
uimotsagt. 

K a r a k t e r e n  på  e n  eksamen vi l 
normalt speile studentens prestasjons-
nivå. Jeg tror de fleste vil være enig i 
at snittkarakteren deres er noenlunde 
rettferdig, selv om enkelte karakterer ble 
bedre eller dårligere enn forventet. Etter-
som konting er risikofritt vil det generelle 
karakternivået bli drevet opp dersom 
alle studentene konter mye. I dette 
tilfellet er det altså ingen som ”tjener” 
på kontingen; alle studentene har bare 
fått flere eksamener å ta. Er det derimot 
stor variasjon i bruken av konteeksamen 

vil de som har kontet mye ha en høyere 
snittkarakter enn de som ikke har det, 
selv om prestasjonsnivået er det samme. 
Dermed er altså ikke vitnemål brukbart 
for å sammenlikne prestasjoner mellom 
studenter. 

Gjør man siste karakter gjeldende 
vil man få bukt med disse problemene. 
Kun de studentene som har til hensikt å 
prestere bedre vil gjennomføre konteek-
samen. Har man et ærlig ønske om å 
prestere godt på en eksamen tror jeg 
nok at man i de fleste tilfeller vet dette 
i god tid før trekkefristen. Jeg tror også 
en slik løsning vil være fleksibel nok til 
at studenter fortsatt kan ta på seg verv i 
NHHS, gitt at det ikke strammes ytterli-
gere inn på hvor mange ganger man kan 
ta gjentak. 

I konkurransen med studenter fra 
andre utdanningsinstitusjoner gir nok 
ryktet til NHH et godt fortrinn. Hvor-
dan skal man kunne forsvare dette på 
sikt dersom vitnemålene ikke gir et godt 
inntrykk av prestasjonene? Og hva er 
hensikten med vitnemål dersom de ikke 
kan brukes til å sammenlikne prestasjo-
ner mellom studenter?

Finner man det vanskelig å akseptere 
at man ikke er flinkest, kan jeg foreslå å 
lete etter trøst i teori om komparative 
fortrinn.

Ole-Petter Moe Hansen
3. kull

Eksamensbingo

Kjernestyret mener debatt 
er viktig.

«

Karakteren på en eksamen 
vil normalt speile studentens 
prestasjonsnivå.

«
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Leserbrev    

Hva eksamener og karak-
terer på NHH angår, er det 
tydelige trender å observere. 
For det første er ikke en B verdt 
sitt før den har blitt en A, så la 
oss for Guds skyld ikke snakke 
om en C. For det andre er ikke 
A i snitt verdt sitt med mindre 
det kan komplementeres med et 
lederverv i NHHS. For det tredje 
er det kun jobb og internship i 
de største og mest konvensjo-
nelle selskapene (dere vet selv 
hvilke) som er verdt noe. På 
toppen av det hele kan stud.
nhh bare gå hjem og legge seg 
om ikke samtlige forestående 
momenter er realisert. Men 
gjennomførbarheten av slike 
krav er dessverre på grensen av 
hva som er rimelig.

Det finnes én løsning, i hvert 
fall på en del av problemet: 
Eksamener kan kontes. På denne 
måten kan den kresne studenten 

få i pose og sekk. Det er ikke 
rart at konting på NHH har 
blitt mer regelen enn unntaket, 
og personlig synes jeg det er 
tragisk at ikke flere klarer å nøye 
seg med oppnådd resultat etter 
første eksamen. Jeg kan si meg 
enig med tilhengere av konting, i 
den grad et ikke tilfredsstillende 
resultat skyldes en dårlig dag på 
eksamen. Jeg har selv kontet to 
eksamener på grunn av dette. 
Jeg er imidlertid i favør av å 
kutte antall gjentak fra to til én 
gang: Det får være grenser på 
hvor mange dårlige dager en 
kan ha. Studenten sløser ellers 
bort sin tid, for ikke å snakke 
om skolens ressurser.

Dermed er jeg også for at 
siste resultat skal gjelde: Skyldes 
et lavt resultat en dårlig dag eller 
urettferdig sensur, så vet man 
at sannsynligheten for å øke 
resultatet er stor ved gjentak. 

Da bør studenten være uten 
bekymringer, og ha insentiv til 
å ta eksamen om igjen. Dermed 
sikrer siste-resultat-prinsippet 
delvis at de som tar eksamen 
om igjen virkelig er dårlig-dag 
studenter, og ikke pose-og-sekk-
studenter.

Om lave resultater deri-
mot skyldes bortprioritering 
av lesing fremfor utenomfag-
lige aktiviteter, synes jeg det er 
meget urettferdig overtar. De 
som faktisk har lest og klart 
å oppnå toppresultater, at en 
som i første omgang ikke har 
klart å balansere utenomfaglig 
og akademisk engasjement får 
likevel kake i begge hender. Det 
ender med at det ikke lønner seg 
å slite seg gjennom blod, svette, 
tårer og bøker for å få toppka-
rakterer, for i konkurransen 
om de beste arbeidsplassene 
vil de konterne det er snakk om 

ha et urettferdig konkurranse-
fortrinn.

En mer rettferdig løsning 
er at de som ønsker å bruke et 
semester på tidkrevende enga-
sjement i studentforeningen 
gjør dét, uten å melde seg opp 
til eksamen. Da får man konsen-
trert seg om hver sin ting til hver 
sin tid. Riktignok vil studieti-
den forlenges, men det kan da 
rettferdiggjøres, og NHH vil 
ikke belastes med unødvendige 
aministrasjons- og sensurkost-
nader. Men dette innebærer at 
det utenomfaglige og det akade-
miske er to separate ting. Mange 
studenter føler imidlertid, med 
god grunn, at for vårt studium 
er relevant praktisk erfaring en 
del av utdanningen. Løsningen 
er at NHH formelt godkjen-
ner slik erfaring som en del av 
graden, og utmerker relevant 
erfaring, i NHHS eller utenfor, 

på vitnemålet. For eksempel 
krever den pestisjetunge CEMS 
MIM et internship utenlands for 
å kunne godkjennes.

PBUs forslag vil utvilsomt 
bidra til å svekke NHHS, men 
la oss nå innse sannheten: Det 
er ikke Studentforeningen som 
er grunnen til at vi går her på 
skolen, men det akademiske. 
Det er på tide å innse hva som 
er viktigst og få orden på priori-
teringene; vi er tross alt voksne 
folk.

Marco Proto, 
3.kull
 

Stud.nhh vil ha i pose og sekk
Illustrasjonsfoto: stxk.xchng
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  Leserbrev

SKRIV SELV.

Dette innlegget tar utgangspunk-
tet i den konkrete mediesaken om Lars 
Føleides erstatningskrav, men handler 
egentlig mer om hvordan vi ønsker å ha 
det i NHHS og på NHH. 

Etter de siste ukenes rykteflom, avis-
skriverier, blogginnlegg, Bulle-baksider 
og BA-forsider, tror vi det er på høy tid 
at vi stiller oss selv spørsmålet: Er det slik 
vi vil ha det?

NHH-studenters rykte som egois-

tiske og ekskluderende er en myte, men 
det vi har sett av uttalelser og skriverier 
i det siste har ikke akkurat bevist det 
motsatte. Noe av det beste med NHH og 
NHHS har for oss vært studentmiljøet i 
Ytre Sandviken. Evnen til å skape gode 
sosiale fellesskap og fremme samarbeid 
har vært og er NHHS’ største styrke. 
Stikkordet har vært inkluderende; alle 
skal kunne være med, og normene sier 
at vi behandler hverandre ordentlig og 
med respekt. I det siste har dette fått seg 
en knekk, og det kulminerte med Bulles 

bakside i forrige nummer. La oss dvele 
litt ved nettopp det.

B u l l e s  ba k si de  e r  riktignok en 
humorside, men også der burde det 
finnes grenser. I tillegg til å følge redak-
tørplakaten og vær varsom-plakaten, har 
Bulles redaksjon ansvar for avisens etiske 
standard (fremgår av Bulles instruks). 
Dette ansvaret ble etter vår mening 
neglisjert fullstendig i forrige utgave. 
Maken til uthenging skal man lete lenge 
etter. Karakteristikker som «sutrete, 

GRISKE, pinglete, virkelighetsfjerne (…) 
din lille drittunge» taler for seg. Én ting er 
at vedkommende har gjort seg selv til en 
offentlig person, men det forsvarer ikke 
på noen måte en slik fremstilling som 

Bulles redaktører har valgt å bruke. 
Ikke overraskende fikk baksiden 
oppmerksomhet både i Bergens- 
og rikspressen, noe som burde 
være en indikator for at dette var 
langt utenfor det akseptable. Bulle 
valgte å trykke et 2. opplag grun-
net at avisene ble borte på NHH, 
og hadde således muligheten til å 
gjøre bot for egen feilvurdering. 
I stedet trykkes den sarkastiske 
bemerkningen «Bulle beklager 
til alle involverte (men det 
var moro så lenge det varte)». 
For oss er dette et bevis på at 
redaktørene overhodet ikke 
har forstått konsekvensene 
av egne valg.

Er det virkelig slik vi 
vil ha det? Er det dette som 
er et inkluderende student-
miljø? Gjør det at vi ikke har 
forståelse for noens valg og meninger 
at det er greit å henge dem ut på grovt 
vis? Vi tror de fleste er enige i at det ikke 
er greit. Og vi tror ingen ønsker å bli 
assosiert med holdningene som Bulles to 

siste baksider 
viser. Dette bør Bulles 
redaktører snart forstå. 

Vår tillit til Bulles redaksjon har 
fått seg en alvorlig knekk. Det skal være 
lov å gjøre feil. Deretter bør man prøve 
å lære av dem. Vi vil ha en studentavis 
som verdsetter et inkluderende miljø. 
Verre er det ikke. 

kjernestyret 2008

er det slik vi vil ha det?

«-Ord og bilder er mektige 
våpen, misbruk dem ikke!» 
Dette er de avsluttende ordene 

på Vær Varsom-plakaten, pres-
sens standard for god pres-
seskikk. I siste utgave av K7 
Bulletin ble Lars Føleide hengt 

ut på siste side med en rekke 
skjellsord, ett lett fordreid navn 
og stort bilde. For meg kan dette 

kun karakteriseres som ren 
mobbing, fra det som skal være 
skolens felles, interne avis. Jeg 
skal ikke uttale meg, eller velge 

side i den underliggende saken. 
Det velger jeg foreløpig å overlate 
til politi og rettsvesen. At erstat-
ningskravet er høyst unorsk og 
astronomisk har selvfølgelig 
gjort at Føleide har tiltrukket 
seg en del oppmerksomhet, men 
det rettferdiggjør ikke mobbing 
og sosialt maktmisbruk på en 
felles arena, i et organ som hører 
til under handelshøyskolens 
studentforening. For er det ikke 
nettopp dette som er mobbing, 
når en fysisk eller psykisk over-

legen part, går til angrep på 
en svakere motstander uten 
risiko for å tape noe selv bare 
for underholdningens skyld? K7 
Bulletin er en populær avis og 
leses av de fleste studentene på 
NHH. Å få navn og bilde trykket 
på denne måten treffer offeret 
så til de grader på hans sosiale 
hjemmebane. Om journalistene 
ikke liker personens handlinger 
eller har synspunkter på saken, 
har de selvfølgelig rett til å 
argumentere for dette på voksne 

og saklige måter, men som 
skribenter i en tidvis seriøs avis 
burde de klare det uten å måtte 
ty til uthengning og person-
lig sjikane. Fra mitt ståsted er 
dette ren mobbing. Uholdbart, 
smakløst og desperat.

Jostein Gultvedt 
4. kull

bulles bakside er riktignok en 
humorside, men også der burde 
det finnes grenser.

«

Morgendagens Næringsliv

Vi beklager til alle involverte.
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vår tillit til bulles redaksjon har 
fått seg en alvorlig knekk. 

«

Fra mitt ståsted er dette 
ren mobbing. 

«

Reaksjon på baksiden

Faksimile av K7 Bulletin 24. februar.
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SKRIV SELV.

For ikke mange år siden rustet NHH 
opp toalettene i studentgangen til å bli 
riktig så staselige. Ved første øyekast 
og magadrag var oppussingen svært 
vellykket, men det er fortsatt et gedigent 
problem: De nye klosettenes konstruk-

sjon! Jeg har ikke tall på hvor mange 
ganger jeg har plukket opp en avis borte 

ved studentinngangen og gledet meg 
til litt kvalitetstid på trykkeriet, for så 
å bli møtt av bæsj som er smurt utover 
bakranden av toalettskålen. Skålene er 
rett og slett feilkonstruert/for små for 
stud.nhhs feite bakender (i hvert fall den 

mannlige delen av studentmassen – jeg 
har heldigvis ikke inspisert dametoalet-

tet enda, men etter omfanget på hekk-
partiet til enkelte av mine medstudiner 
å dømme gjør problemet seg gjeldende 
også for dem). Bakranden har en sånn 
helling at dersom han som har brukt 
dassen før deg hadde litt løs mage, er du 
garantert å få anledning til å se hva han 
spiste til middag dagen før.

Jeg skjønner at NHH ikke kommer 
til å bytte skåler med det første, så jeg 
foreslår derfor følgende løsning på 
problemet:

- alle som legger igjen rester av ekskre-
menter på eller i toalettskålen fjerner 
det for egen maskin, enten ved hjelp av 
dobørsten, papir eller en kombinasjon 

av de to.
- NHH tar denne kritikken til seg, og 
lar et testpanel (viktig med minst 20 
prosent studentrepresentasjon også i 
dette organ) prøvedrite toalettskålene 
før det handles inn dusinvis i forbin-
delse med neste toalettoppusing eller 
reisingen av nybygget (dersom det blir 
noe nybygg). 

Det var alt jeg hadde på hjertet for 
denne gang; ha en fortsatt bedriten uke 
din lille drittunge!

Møkkamannen
Stud.nhh.

Jeg er møkka lei dritten din

Jeg skjønner at NHH ikke kommer 
til å bytte skåler med det første

«

Sjeldent har vel et forslag 
blitt så problematisert som 
underutvalgenes utrop om mer 
velferd i årets andre utgave av 
K7 Bulletin.

T i d l i g e r e  K S - p a m p e r 
uttaler seg på rekke og rad; 
Holsten Leren regner seg frem 
til sløsing av mange hundre 
timer frivillig NHHS-tid; han 

ser for seg kompliserte vektin-
ger mellom lite og mer viktig 
studentforeningsarbeid, krangel 
og misunnelse innad i NHHS.

J ona s s e n  tol k e r  å pe n -
ba rt  Farberg og Steinums 
artikkel som et personlig ønske 
fra Farberg om økonomisk 

kompensasjon for hans arbeid 
i K7 Bulletin. Uttalelsene fra 
andre ledere av NHHS’ under-
utvalg hopper Jonassen glatt 
over.

Den siste blomsten i KS-
buketten, Kirkebøen, er redd for 
at økonomiske insentiver skal ta 
over som hovedmotivasjon for 
stud.NHHS gledesfylte arbeid.

Foto N H H S få r 9625kr i 
velferd dette semesteret fordelt 
på 25 aktive medlemmer. Dette 
tilsvarer 385kr per medlem, eller 
ikke en gang 2 stk store pizzaer 
fra Peppes. Selv om dette belø-
pet skulle dobles flere ganger 
tror jeg det skulle godt gjøres å 

finne det underutvalgsmedlem-
met som jobbet hovedsaklig for 
økonomisk gevinst.

Slik jeg ser det, og slik vi i 
Foto NHHS har benyttet den,  er 
velferden ment for å skape en god 
sosial ramme i underutvalget, 
enten det er gjennom hyggelige 
middagsselskap, som tilskudd 
til en god fest eller til en minne-
verdig hyttetur. Problemet med 
dagens satser er at 385kr er 
såpass snaut at det er vanske-
lig å arrangere noe som helst 
uten en usosialt høy egenandel. 
 
Jeg mener det er viktig at det 
ikke skal medføre store kost-
nader å være aktiv i student-
foreningen. Her skal det være 
åpning for glade studenter fra 
alle samfunnslag og alle hjørner 
av verden, uavhengig av tykkel-
sen på lommeboka.

Det er derfor gledelig at 
det uttrykkes forståelse for at 
satsene vurderes oppjustert.

Om man ser for seg at satsene 
oppjusteres til det dobbelte av 

dagens nivå, ihvertfall i økono-
misk gode perioder for NHHS, 
mener jeg det bør settes krav til 

underutvalgene. Kall det gjerne 
økonomiske insentiver for godt 
arbeid; jeg kaller det like gjerne 
et smekk på pungen ved laber 
måloppnåelse. Så kan det disku-
teres om man helst vil operere 
med pisk eller gulrot.

Målene bør ikke være like 
kompliserte som Holsten Leren 
antyder. For Foto NHHS sin 
del ville det være naturlig å se 
på §7 i Foto NHHS’ instruks, 
som omhandler hvilke arbeids-
oppgaver Foto NHHS har i 
studentforeningen. Det bør ikke 
ta hundrevis av NHHS-timer 
å fastslå om disse er oppfylt 
eller ei.

I  t i l l e g g  k a n  fel les mål 

for alle underutvalg legges til, 
som f.eks en viss prosentandel 
utvekslingsstudenter eller andre 

mål det aktuelle KS ser for seg 
er hensiktsmessig for driften 
av NHHS. Heller ikke dette er 
spesielt vanskelig å følge opp.

I en normalsituasjon ville 
jeg håpe og regne med at samt-
lige underutvalg oppnår målene 
sine uten nevneverdige proble-
mer. Dette er ihvertfall fra 
undertegnedes side ikke snakk 
om store bonusutbetalinger for 
godt arbeid, men heller en enkel 
og effektiv måte for NHHS å 
sikre at velferden ikke fordeles 
forgjeves.

Audun Bakke Andersen
Leder, Foto NHHS

Velferd og insentiver

Jeg mener det er viktig 
at det ikke skal medføre 
store kostnader å være 
aktiv i studentforeningen. 

«

Sjeldent har vel et forslag 
blitt så problematisert. 

«

Velferdssystemet

NHH-tOAletter
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H u m o r  i 
B e r g e n
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G l i m t
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Ankomst Flesland:

Vårmote fra 
Sonia Wu



Av AndreAs L. FArberg og 
simen A. seLmer sLetsjøe

[m] 22

Mekope i rødt.

Hvor forsvant du?

                Min selvrespekt, nei vent

den er bak kaffekoppen, med min tillit

                    til meg selv.

Ikke borte, men mindre; knapt synlig

                               i mørket.

Respekten for andre

                     et lite dyr, som 

 jages 

       bort 
av svart
 
 misnøye 

      fordommer.

Men varmen.

         Hennes varme.

                        Deres varme.

Høyest likevel, 

    min troskap.     
                  
                Uviktige berøringer.       

                               Ryster alt, og intet.

Lyst, men kjærlighet? Nei;

                               ikke for annet enn 

skjønnhet.

                Jeg, et beist

                               som de andre.

Heller kaster jeg meg alene utfor stupet.

      

      Jeg elsker deg.

Å uttrykke seg passivt
Noen ganger kreves det aktiv tolkning for 
å forstå passiv.

Ofte er passiv en uttrykksform som er god å ha: «Det blir 
vist mange gode filmer på kino». «Sykler må ikke settes 
foran inngangen på Service». Ingenting blir sagt om hvem 
som viser filmene eller hvem som ikke må plassere sykler 
på det angitte stedet. Når vi ikke trenger å uttrykke hvem 
eller hva som utfører handlingen, sier grunnregelen at vi 
kan bruke passiv

Dog er det ofte vi bruker passiv selv om den handlende 
(agens) faktisk er interessant i sammenhengen: «Denne 
boka leses stadig av både barn og voksne». I enkelte tilfeller 
er agens faktisk helt nødvendig for at den fullstendige 
betydningen skal komme fram: «Jeg underholdes mye 
av kanonballjenter». «De ble overrasket av et burlesk 
klesplagg».

Passiv er en lumsk form, som ofte kan føre til 
misforståelser. Det kan fort oppstå forvirring om hva som 
er agens, det handlende, og hva som er paties, det/den som 
handlingen er rettet mot. «Stud.nhh plages av kjedelige 
forelesere» kan fort oppfattes motsatt av dets egentlige 
betydning.

Passiv kan uttrykkes ved hjelp av verbets s-form (piskes) 
eller med omskrivning (blir pisket). Av og til er det en 
viss betydningsforskjell mellom de to passivformene. 
Passiv med s-form skal angivelig betegne det generelle, 
uavsluttede, mens omskrevet passiv brukes om en 
avsluttet, enkelt handling. Derfor sier man «softball kan 
spilles på trange plasser» og «sikkerhetsvakten vil bli 
kastet».

Den språkinteresserte Korrekturleser stiller seg sikkert 
nå spørsmålet: Hvilke setningsledd kan gjøres til 
subjekt i passiv? Vanligvis svarer passivsubjektet til 
objekt i aktiv. Men også indirekte objekt kan  opptre 
som passivsubjekt: «Hun ble pålagt å ta på seg et 
lengre skjørt». Det forekommer også at en del av et 
preposisjonsuttrykk får denne funksjonen: «Den 
unge kvinnen ble beglodd og mentalt avkledd».

Passiv brukes mindre og mindre i skrift og, en 
av grunnene kan være ønsket om en enklere 
og mer muntlig setningsbygning. Passiv kan 
virke upersonlig og distansert, kanskje stivt. I 
dag er man vant med en mer direkte uttrykksmåte, 
uten å finne det uhøflig eller påtrengende. I reglementer, 
bruksanvisninger, oppskrifter og lignende brukes mye 
aktiv, ofte med imperativ og annen direkte henvendelse til 
leseren. For eksempel står det ikke lenger «Konvolutten 
åpnes ved å rive langs kanten», men «Riv langs kanten 
og trekk innholdet ut». Uten at eksamenene blir mer 
spennende av den grunn.

Illustrasjonsfoto: Stockxpert

AndreAs l. fArberg
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Quizduellen 
Bulle ønsket å finne hvem av de to kantinene som hadde mest å skilte med 
på trivialkunnskapsfronten.

Rikige svar: 
1: Riksdagen 2: Mongolia 3: Rio de Janeiro 4: to 

 5: 13 6: Ja 7: Nidar

Quizmaster: Olav Schewe
Foto: Ingeborg Hole greve

2
3
4
5
6
7

1
Jorge

SIB-KANtINeN På MeRINO

therese
SIB-KANtINeN På SeRVIce

Hva kalles den svenske 
nasjonalforsamlingen? 

I hvilket land er Ulan Bator 
hovedstad?

I hvilken kjent by finner man 
stranden Ipanema?

Hvor mange broer forbinder 
Norge og Sverige ved 

Svinesund?

Hvor mange striper er det i 
det amerikanske flagget?

er taxiene i New York lovpålagt 
å være gule?

Hvem produserer 
Doc halslinser?

Hahaha. Ikke peiling.

Nidar. 

Nei.

24.

Hva er det for noe 
spørsmål? et u-land? 

Somalia? Nei, jeg tipper 
Mongolia.

to.

Kypros?

Svenske nasjonalforsamling?
Nei, har ikke peiling.

er ikke det Nidar?

Ja.

en rød og en hvit.

en.

På Sotra.

ehh. 

K 1 2 3 4 5 6 7 K 1 2 3 4 5 6 7

gastronomiske høydare 
«Fast food is equivalent to pornography, 
nutritionally speaking.»  Steve elbert

Norge er ikke akkurat et land av gourmeter. Det 
nærmeste vi kommer en reel nasjonalrett er som 
kjent en pizza grandiosa, og studentkosten i SIB-
kantina er heller ikke noe som pirrer ganen. Men til 
tross for tafatthet i matveien er vi på verdenstoppen 
i lakenkos. er vi nordmenn kanskje mer åpne for 
gastronomiske opplevelser i senga? Hvis du har tid og 
tålmodighet finnes der mat til enhver anledning.

champagne var Marilyn Monroes favorittdrikk, og 
rapperen P. Diddy er kjent for sine eksklusive orgier 
i boblebad fylt til randen av Dom Pérignon. Men selv 
om du ikke er like glamorøs som stjernene, blir det 
aldri feil å forlyste seg på en flaske med forlokkende 
bobler. Drikken er med andre ord en tidløs klassiker, 
og sikkert også NHH-studinenes ekstravagante 
favoritt. Røde, juicy jordbær er selvfølgelig det 
perfekte tilbehøret. Fruktfrøene er til og med rike på 
sink, et mineral som øker menns testosteronnivå og 
som får kvinner i det rette humøret. 

Sjokolade er aldri bedre enn sex, men begge deler kan 
bringe nytelsen til nye nivåer. Mørk sjokolade er mest 
velegnet for å pirre sansene, og et kjent aphrodisium. 
Kvinner som spiser søtsaken daglig, har visstnok 
høyere sexthrive enn de som frastår fra fristelsen. 
er du i det spicy hjørnet, prøv varm kakao med chili, 
eller kombiner med en god Single Malt whiskey for de 
kalde vinterkveldene. Men også kalde godbiter har sin 
plass i akten. gi oss en ispinne for å vise dere hva vi 
kommer til å gjøre med dere, og kanskje finner dere 
ut hvordan dere kan få den til å smelte? Isbiter er 
perfekt for å kjøle ned hete kropper, og kan gjøre en 
pirrende opplevelse komplett.

Hvis du er sulten på mer erotiske opplevelser, er 
pisket krem det du har ventet på. Bland inn en skje 
med vanilje, og du er i gang. Dypp i det ønskede 
objekt, slikk hans penis som om det var en kjærlighet 
på pinne, og la munnen løpe i vann. en opplevelse han 
sent vil glemme!  Sirup er likevel det beste alternativet 
for de mest vågale posisjonene. Ryktene blant NHH-
studentene forteller at kanadisk maple-syrup er ditt 
beste kort på hånden når du skal tilfredstille henne 
med frekke franske kyss. 

Det er altså ingen tvil om at mat kan skjerper dine 
seksuelle sanser, og kanskje friste deg til å prøve ut 
noe nytt. Men ingen mat, uansett hvor søt, pirrende 
og deilig, kan konkurrere med den virkelige desserten 
i senga. Jeg er sulten, er dere?

Illustrasjonsfoto: Stockxpert
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n Antall venner på facebook: Under 250, fått en del tilbakemeldinger 
på at det er få! Mange nye i det siste, etter at jeg ble Ukesjef.
n Estimert IQ: Ekstremt lavt, klarer aldri de IQ-testene i Dagbladet. 
Scorer nok høyere på EQ.
n Filmen som gjorde at jeg aldri tar dop:
Requiem for a dream  -  Skummel ass. Vil ikke bli som hun gamle dama…
n Første cd: Spice up your life – Spice Girls
n Bøkene jeg leser nå: Fyrsten – Machiavelli

Kristen Arnt Holt 
Ukesjef

Hva var du i ditt tidligere liv?
– Folk svarer ofte kjente personer, men statistisk sett er det jo liten sjanse for dette. Oddsen 
er større for at jeg var en bonde. Ikke det at jeg egentlig tror på det. Og hvordan kan dere 
tro jeg er hindu eller noe sånn, jeg som heter Kristen?

Så du er kristen, altså? 
– Ikke så kristen som navnet tilsier. Jeg har begått alle de syv dødssyndene, og brutt de ti 
bud. Med unntak av drap, og stjeling.

Hvordan har det å være kjekkere enn gjennomsnittet påvirket livet ditt?
– Det har definitivt åpnet mange dører. Satser på at det åpner BigBrother-døra for meg, 
eller eventuelt WipeOut. Blir ofte med fordommen om at jeg er dum og deilig. Da prøver jeg 
å fortelle og vise folk at jeg er deilig, men ikke dum.

Hvor mange barn vil du ha?
– Kommer an på hvor jeg bor.. I Oslo ville jeg hatt tre. Der må man jo passe skikkelig på 
dem, og kjøre rundt i bil. I Horten derimot ville jeg gjerne hatt 5-6 stykker, som kan ta vare 
på meg når jeg blir gammel. Vi kunne hatt vår egen revy. Stuerevyen.

Hvordan er drømmedama?
– Drømmemannen hadde vært lett. Ukesjef 2002 og Ungkaren 2009: Jørgen Festervoll. 
Det kjedelige svaret er selvsagt dama mi. Hun er søt og smart og lite selvhøytidelig. Hun 
er også fra Horten, og heter Kristin.  Og broren hennes er verdensmester i Counter Strike.  
Eller, det er et lagspill da, men han var kaptein på laget som vant. (Bulle måtte dessverre kutte 
resten av svaret, da det kun var masse geeky greier).

Og så det obligatoriske spørsmålet.. Er du en ostepop-entusiast eller –hater?
– Entusiast. Ostepop er verdens beste potetgull. Det har sine negative konsekvenser, men 
det er litt som med hvitløk: det er verdt det. Jeg pleier å spise masse før jeg drar ut på 
byen, så folk ikke skal legge an på meg.

Bulle konkluderer: 
– Til tross for skilte foreldre og oppvekst i en liten, bortgjemt drittby har Kristen klart seg 
tilsynelatende bra. Han smiler og sjarmerer Bulle i senk. Det eneste som slår oss som litt 
merkelig er trangen til å snakke om broren til dama si – verdensmesteren i CS. Vi har en 
mistanke om at alle som kommer i snakk med Kristen får en grundig innføring i dette. Så 
hold deg på en armlengdes avstand, med mindre du er glad i ostepop-ånde og cs-snakk. 

Av: mArlene johre og espen bolghAug

M r. N ice guy
For andre onsdag på rad 
tok Bulle tempen på byens 
humorscene. Det er snakk 
om Stand Up Bergen på 
Rick’s. 

I to tImer overtas scenen av fire 
komikere og én konferansier. 
Sammensetningen av komikere 
varierer fra gang til gang, og de 
kommer blant annet fra Stand Up 
Bergen og Stand Up Norge. Derfor 
er det ikke lenge mellom hver gang 
store navn dukker opp på plakaten. 

en Av StAnd Up Bergens faste 
komikere er Grim Moberg. Han 
er selv litt overrasket over den 
voldsomme suksessen de har hatt 
med arrangementet. Spesielt er han 
fornøyd med at pågangen er så stor 
selv om de har økt hyppigheten av 
showet fra annenhver til hver uke. 
En del av æren for at det har blitt så 
vellykket, legger han i at en får mye 
for pengene på Rick’s hvis en stikker 
innom lille lørdag.

tAnKen på en karriere innen stand 
up var ikke en realitet for Grim før 
rundt et år siden. Han har erfaring 
fra scenen gjennom blant annet 
studentteater. Det var likevel en 
voldsom overgang for ham å gå fra å 
være en brikke i spillet på teater til å 
være alene på scenen som komiker.
– Når en driver med stand up er man 
alene. Det er en selv som produserer 
og fremfører alt materialet. Kun 
ditt eget navn og rykte står på 
spill, sier han. Allerede etter et 
halvt års tid vurderte han å legge 
karrieren på hyllen. Halvsøsteren 
hans er ingen andre enn Elina 
Krantz, grunnleggeren av Stand Up 
Norge og for flere kjent som Norges 
«humordronning».  Gjennom dette 
kjennskapet har Grim kunnet dra 
nytte av hennes innsikt i bransjen. 

moberg SyneS det er vanskelig å finne 
eksempler på tema som slår særlig 
godt eller dårlig an. Selv er han fan 
av humor hvor han slipper å bruke 
banneord, men innrømmer at man får 
massene med ved å være primitiv. 
– Aldri undervurder publikum. Noe av 
det viktigste er å tilpasse materialet 
til lytterne, og heller finpusse på 
det man allerede har framfor å 
overprodusere. 

At AlKoHol HAr en viss 
tilstedeværelse i stand up-miljøet er 
noe de fleste tar som en selvfølge, 
men hvor mye bør man egentlig 
drikke før man går på scenen? 
– To øl er nok for å roe toppen av 
nervene. Selv drikker jeg helst vann 
på scenen for å sende et mer nøkternt 
signal, men etterpå blir det gjerne 
fest. Hvis det går bra, må man feire, 
og hvis det går dårlig, må man drukne 

sorgene, sier Moberg.
Grim opptrådte faktisk på 
Jentemiddagen til NHH tidligere i år. 
Om det sier han at jentene var et godt 
publikum. Det var for så vidt heller 
ingenting å utsette på utseendet 
deres. 
 – Jeg trodde jeg skulle daue, forteller 
han og legger til at selv om han fikk 
tilbud om å fortsette festen med 
jentene på Metro, dro han rett hjem 
til samboeren, med Business Bunnies-
kalenderen i hånden til odel og eie. 
Til sist :Synes du selv du er morsom? 
– Ja!

TeksT: hege lAndsvik
FoTo: Audun bAkke Andersen       

og grim moberg

gromt med grim på Stand Up bergen

Samlet på Scenen:  Grim Moberg fremme sammen med kjæresteparet Vidar Hodnekvam og Ellinor Christiansen

n Stand Up Bergen ble startet i 
2005 på Kvarteret, men ble flyttet 
til Rick’s i 2007.
Forestillingene holdes hver onsdag.

[m] Stand Up Bergen 

Tett på
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gromt med grim på Stand Up bergen

Samlet på Scenen:  Grim Moberg fremme sammen med kjæresteparet Vidar Hodnekvam og Ellinor Christiansen

n Alder: 29
n Kommer fra: Voss, bodd i Bergen i 25 år
n Sivilstatus: Samboer
n En vits: Hva er fordelen med å være homofil? Du har 
bare ett hull å forholde deg til. 

[m]  Grim Moberg 

n Baste Bolstad: «Voss er bygda der menn er menn og sauer er nervøse.»
n Rune Lothe: «Jeg har en skjult interesse for gardiner.»
n Ola Dale: «Venner er viktig, så jeg ringte mine beste, eller «mamma» og 
«pappa» som de insisterer på at jeg kaller dem.»
n Ellinor Christiansen:  «Alle som heter Ellinor, de er 80 år.» 

[m]  Kveldens sitater:
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Alice Cooper, Supertramp, Red Hot Chilli Peppers 
og Bryan Adams; Hva har disse artistene til felles? 
Jo, foruten å lage kvalitetsmusikk, har alle disse 
opplevd å få musikken sin covret technostyle.

Coverlåter har alltid vært aktuelle, spesielt av sanger som allment 
oppfattes som gode. Foruten at musikere på denne måten får hedret 
sine idoler, er det også en god måte å sikre seg en publikumsfavoritt, 
Leonard Cohens Hallelujah er muligens det beste eksempelet på dette. 
Disse låtene har alltid skapt reaksjoner, både positive og negative 
sådan.  Jeg tør likevel påstå at Spritney Bears’ versjon av I Just Died 
in Your Arms Tonight tilsynelatende skaper avsky i større grad enn 
beundring.

Jeg  har enda igjen å treffe på noen, som i samtalen om temaet, 
proklamerer sin kjærlighet for Cascadas Everytime We Touch framfor 
originalen med Maggie Riley. Likevel selger disse cover-artistene musikk 
i massevis.  Så, hva er det som skiller technoartistenes tolkninger fra 
de mer offentlig godkjente coverlåtene vi kjenner fra popen og rockens 
verden? For å sitere mang en foreleser: La meg eksemplifisere. 

I 1979 kom det britiske bandet Supertramp med The Logical Song.  
Teksten tar et blikk på samfunnet, dets forventninger, motsigelser og 
presset for konformitet. Scooter kom med sin versjon av denne sangen 
i 2002, klassifisert som a tribute to Supertramp. Tekstmessig starter 
denne på samme måte som originalen; lydmessig er en helt annen 

sak. I god technotradisjon har Scooter forvrengt vokalen på det første 
verset i låten, som foruten melodien er det eneste som virker direkte 
inspirert av Supertramp. Resten av låten preges av klassiske Scooter-
uttrykk som Scooter are you Ratty? og RMB no remmy no skippy no fate 
yeah.  Kjapt oppsummert har Scooter klart å strippe The Logical Song 
for sin mening, mens de samtidig nyter godt av lytternes kjennskap til 
originalen.  Det er derfor ikke spesielt vanskelig å forstå hvorfor det å 
offentlig favorisere Scooters cover sitter langt inne hos de fleste. Likevel 
solgte denne versjonen til platina her i Norge. 

Hvem er det da som hører på og  kjøper disse sangene? Technoversjoner 
av sangklassikere er noe alle som har tatt seg en fest i Klubben har 
fått kjenne på kroppen. Deres tilstedeværelse i russetiden kan heller 
ikke stikkes under en stol. Det er stort sett i fuktige omgivelser at disse 
coverne gjør sitt inntog, med unntak av de gangene låtene strømmer ut 
av Koss-hodetelefonene til den ved siden av deg på bussen.  

det er vanskelIg, ja nesten umulig til tider, å få folk flest til å innrømme 
at de liker disse technoremixene, for ikke å snakke om techno 
generelt. Men når dagen er lørdag, en er ute i de små timer og dagens 
drikkevarer har fått sin effekt er det få som står i mot rykningene i 
dansefoten når Heaven med DJ Sammy strømmer gjennom høytalerne.  
Og la oss være ærlig: Tross alt er det fint å ha en legitim grunn til å 
kunne teksten til en technolåt. 

Cover it up

Supertramp – The Logical Song    Scooter – Ramp! (The Logical Song)

Kiss – I was made for loving you    Scooter – I was made for loving you

Maggie Reilly -  Everytime we touch   Cascada – Everytime we touch

Bryan Adams – Heaven     DJ Sammy – Heaven

Alice Cooper – Poison     Groove Coverage – Poison

Red Hot Chili Peppers - Waiting 4   Peter Gelderblom – Waiting 4

Alanis Morisette – Uninvited    Freemasons ft Bailey Tzuke – Uninvited

The Outfield – Your love    DJs @ work – Your love

Cutting Crew – I just died in your arms tonight   Spritney Bears – I just died in your arms tonight

Bonnie Tyler – Total eclipse of the heart  Nikki French – Total eclipse of the heart

Eurythmics – Sweet Dreams     Alex Butcher - Sweet Dreams

The Mamas & the Papas – California Dreaming   Royal Gigolos – California Dreaming

...i platehyllen
Hege Landsvik

SANGER:
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The Chemical Brothers – Star Guitar
Kylie Minogue – Come into my world
The White Stripes – I fell in love with a girl
Daft Punk – Around the world
Bjørk - Jóga

Geniet bak linsen

Lese mer? 
thasource.blogspot.com

En Michel Gondry 
video er som en 
skinnjakke.«

vIdeoen tIl sangen Star Guitar av Chemical Brothers er 
en togtur, hvor kameraet filmer landskapet som suser 
forbi. Egentlig ganske så enkelt, tenker du, inntil cirka ett 
minutt ut i musikkvideoen, når du skjønner at regissør 
Michel Gondry er et geni. All form for lyd er visualisert 
med landskap og bygninger. Ikke imponert? Tenk deg en 
sang hvor hver eneste lille triangel-pling vises i form av en 
fjellknaus i det fjerne, eller en strømkabel i det nære. Det er 
dette som representerer Michel Gondry sine verk. Ikke bare 
er de komplekse, men de viser til den store fantasien denne 
regissøren har. Det er på høy tid du vet hvem han er. 

som oppvokst i en hippiefamilie fra Versaille var kreativitet 
noe han fikk inn med skje. Videokameraet ble plukket opp 
ved en tilfeldighet da bandet han var trommis i trengte 
musikkvideo. En av videoene han lagde fascinerte selveste 
Bjørk, som inngikk et samarbeid med Gondry for flere av 
hennes prosjekter. Og der Bjørk går, følger andre etter.  
Nærmere bestemt flere berømte videoer for blant annet 
Daft Punk og Kanye West.  I tillegg kan han skilte med en 
Oscar for hans første regijobb for filmen Eternal Sunshine 
of the Spotless Mind. Andre filmer han har regissert er Be 
kind, Rewind med Jack Black og Mos Def, samt den varme 
og, etter min mening, undervurderte dokumentarfilmen 
Dave Chapelleś  Block Party. I tillegg har mannen regissert 
en rekke reklamefilmer, deriblant for Leviś  501 som er den 
reklamen som er mest prisbelønt. Reklamen ble allikevel 
ikke vist på amerikansk tv, på grunn av en pakke kondomer 
(!). Og for dere Flights of The Concords – fans har han 
jommen ikke regissert en av episodene der og. 

teknIkkmessIg er Han en pioner innen bransjen. Hvis du 
husker scenen i The Matrix hvor Neo i slow motion unngår 

å bli truffet av en kule, er dette en filmteknikk som Gondry 
var først ute med i en Air France reklame. Gondry sier selv 
at han er i en panikktilstand når han regisserer, og at store 
deler av tiden går med på å late som om han har kontroll.  
Han gir ofte stort spillerom til personer i videoer, slik at det 
bringer noe kaos i systemet. Ifølge han selv er blandingen 
av kaos og organisering det som virkelig gir kvalitet i et 
prosjekt. Vokalisten i The White Stripes beskriver det å jobbe 
med Michel Gondry som å jobbe med en brilliant seksåring 
- en slags Mozart in his early days. En god fremstilling i og 
med at videoen til I fell in love with a girl  av samme band er 
i lego. 

en mICHel gondry video er som en skinnjakke. Mens 
skinnjakken blir finere jo mer du bruker den, blir videoene 
hans bedre og bedre jo mer du ser på de. Du legger merke 
til flere detaljer og finner straks en form for kompleks 
repetisjon. Det er som en gåte du prøver å løse, og ettersom 
du løser den finner ut hva slags perfeksjon denne karen 
mestrer. Simpelthen perfeksjon. Samtidig sitter du igjen 
med et spørsmål om hvordan han kommer på slike ideer og 
hvor disse ideene kommer fra. Karen virker som en absurd 
skapning, noe som blir underbygget når man søker på han 
på YouTube og finner en video der han løser en Rubiks kube 
med nesen. Men kanskje det nettopp er det som fascinerer 
meg med han. At man ikke skjønner seg på han og hans 
univers. Det er vel det man kan kalle et geni. 

Se for deg selv!

Gondry for rookies

Trendspotting
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michel gondry har ikke bare gjort det gøy å se på musikkevideo - han har 
gjort det til kunst.
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Floraen av studentaviser er stor. De 
fleste fakulteter og institusjoner for 
høyere utdanning i Bergen har sitt eget 
tidsskrift, i tillegg til mer 
allmenne studentmagasiner 
og aviser. På landsbasis 
har alle studiebyer sin 
blekke. Hva skal vi med 
studentaviser? Hvilken rolle 
spiller de i dagens samfunn, 
hva slags nytte har de og 
hvem er det som eventuelt 
nyter godt av avisene? 

For oss som jobber i 
studentaviser er det 
heldigvis lett å svare 
på spørsmålet. En så 
stor og variert gruppe 
som studenter trenger 
et talerør. Dagsorden 
for det som opptar 
studentene, både det 
som direkte angår deres 
studiehverdag og det 
som interesserer de 
utenfor lesesalsveggene, 
må settes av noen. 
Og «noen» er og blir 
studentmediene, 
der regionale og 
riksdekkende medier 
ellers mangler 
grassrotkontakten og det 
kontinuerlige fokuset som 
må til for å fange utviklingen.

studentavisens Funksjon er 
mangefasettert. For det første 
skal studentavisen skrive om det 
studentene bryr seg om, det som 
engasjerer studenter fra 18 til 50 år. 
For det andre skal, og må, den gjøre 
interessant det studentene ikke vet de 
er interessert i, men som angår dem. 
Allmennutdanner? Ja. Studentpolitikk 
og nasjonal utdanningspolitikk er ikke 
automatisk publikumsvinnere, men er 
fundamentet for studentenes hverdag. 
Alle tjener på økt innsikt. For å vekke 
engasjement om «vanskelige» saker, 
er det studentmedienes oppgave å 
gjøre dette stoffet fengende. Det er 
ikke lett, men ved å balansere dybde og 
tilgjengelighet er det mulig.

Hvor mye er studentavisene verdt? 
Skal det finnes enkelte kjernemedier 
som dekker hele studietilværelsen 
og ikke bare enkeltinstitusjoner? Skal 
disse oppfylle visse mandat som ikke 
dekkes ellers? Et omdiskutert tema 
er pengestøtten mediene får. Det 
finnes kun to studentaviser i landet 
som kommer ut ukentlig, og disse har 

heltidsansatte redaktører. For oss 
i Studvest vil det si et honorar som 
tilsvarer tapt studielån. 

sluttproduktet til ukesavisene 
kan ikke sammenlignes med andre 
studentaviser. Aktualitet gir muligheter 
for å skape dagsorden. Mer stoff i løpet 
av en måned gir plass til studentsaker 
andre aviser aldri tar tak i. Det er et 
faktum at den overlegne majoriteten av 
nyhetssakene vi skriver og temaene vi 
tar opp ikke røres av andre aviser. Ingen 
studentmedier dekker studentnyheter 
som ukesavisene.

Det er et direkte resultat av redaktører 
som kan bruke hele arbeidsdagen på 

avisjobben. 

de Frivillige 
journalistene kan 
assisteres, nye saker 
dukker opp og andre 
justeres fortløpende 
gjennom uka. En 
større studentavis er 
ikke bare et tilbud til 
lesergruppen, men en 
journalistutdanning i seg 
selv. At journalistene 
opplever en utvikling er 
knyttet til kontinuerlig 
tilbakemelding og 
kommunikasjon rundt 
stoffet man produserer. 
Opplæringen er viktig 
trening for arbeidslivet 
fordi avisen er profesjonell. 
Avisen kan være 
profesjonell fordi den har 
lønna redaksjonsledere.

 Foreslåtte alternative 
løsninger med studiepoeng 
for redaktørjobb er ikke bak 
mål, men vil kunne gå på 

tvers av studier og medføre 
ulemper for fastsatte løp og 
masterstudier. 

de Forskjellige studentavisene 
oppfyller forskjellige funksjoner. 
En institusjonsspesifikk avis kan 
tillate seg mer lokale saker og rette 
søkelys mot mer interne spørsmål. De 
ukentlige, allmenne studentavisene 
blir et politisk uavhengig organ for 
hele studentgruppen. Derfor må 
profesjonaliteten i driften settes i 
høysetet. Hvem nyter godt av denne 
bredden i tilbud? Alle.

M at i a s he lghe iM
R e da ktøR st u dv e st

S t u d e n t a v i s e n e s  r o l l e
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De ukentlige, allmenne studentavisene blir et 
politisk uavhengig organ for hele studentgruppen«
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Velkommen til den nye fotospalten Glimt. Spaltens første bilde er tatt forrige onsdag, da The Cumshots, med Kristopher Hugh Martin 
Schau i spissen, spilte på Hulen. Selv om fotografen, for bildenes skyld, hadde håpa på vold mot publikum eller nekrofil dyresex på 
scenen, var det ikke vanskelig å oppnå uttrykksfulle bilder denne kvelden. 

Bulle-fotografene har mange juveler i våre private skattekamre, så det er bare å glede seg til neste glimt! 
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// Et annerledes og utfordrende 
karriereseminar // Talentfulle studenter med 

1-3 år igjen av utdannelsen // Utfordringer og 
utendørs aktiviteter i storslått natur // Bli kjent 
med PwC // Søknadsfrist: 17.04.2009 // Se 
våre karrieresider www.pwc.no/karriere // 
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*den gode starten i minste detalj
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Sakte, men sikkert begynner det å lysne ute og man kjenner at våren er 
rundt hjørnet. På et høyst uvanlig sted fant Bulle sommerens blomster-
mote.

K o l l e K s j o n e n  viser sofistikerte, søte 
kjoler og kåper for kalde og varme vårdager. 
Sonia Wu tror selv at denne sesongen vil 
dreie seg om glade farger og feminine snitt. 
Til årets kolleksjon har hun latt seg inspirere 
av hjemlandet Taiwan. Hun forteller at i 
perioden da kolleksjonen ble designet, gikk 
tankene ofte til Taiwan. Særlig gikk tankene 
til hagen utenfor barndomshjemmet, 
som var fargerik og full av blomster. Selv 
føler Sonia Wu at blomster representerer 
forskjellige følelser, og det var fra denne 
tanken inspirasjonen til sesongens klær og 
navnet på kolleksjonen,«Women as flowers» 
kom fra. 

  « A  r o s e  r e f e r e n c e s  l o v e . A tulip 
brings a smile. The lily is intoxicating. These 
are emotions I wanted to express in my 
collection this season. The fabrics I chose, 
silks and satins, also express the delicacy 
and exquisiteness of the flower and the 
woman.»

v i s n i n g e n  e r  f e r d i g  og det blir slått 
fast at det er suksess. Sonia Wu trekker 
et lettelsens sukk. Designeren er en liten 
dame, med et sjarmerende smil og en 
ydmyk holdning til det hun driver med. Alle 
har lyst på en bit av designeren, så før hun 
forsvinner videre avslutter Bulle med det 
klassiske spørsmålet om hva planene er 
videre. Svaret kommer raskt: «Stop being 
poor!» sier Sonia med en liten latter. 

s å  s t A r t e r  d e t .  Turen går ned 
trappen ut i avreisehallen, over 
et fasjonabelt rødt teppe og opp 
rulletrappen igjen. Blant forvirrede 
reisende på Flesland flyplass beveger 
modellene seg elegant rundt i lokalet på 
visningen av vårkolleksjonen til Sonia 
Wu. 

s o n i A  W u  er en bergensbasert designer 
opprinnelig fra Taiwan. Det hele begynte 
for syv år siden da hun fulgte etter den 
store kjærligheten til Norge. Forholdet 
varte ikke, men kjærligheten til design 
og mote utviklet seg til å bli livslang. 
For et og et halvt år siden åpnet hun sin 
egen butikk i Strandgaten. Sonia svarer 
lattermildt på spørsmålet om hvordan 
hun begynte med design; «What else can 
I do? This is the only thing I know how to 
do!» 

v i s n i n g e n  går sin gang uten de store 
problemene. De langbeinte modellene 
smyger seg nedover trappen og bortover 
den røde løperen, gjennom massen av 
lettere forfjamsede reisende. I et kreativt 
øyeblikk kom ideen om å ha visningen på 
Flesland flyplass. Tidligere har showet 
blitt holdt forskjellige steder i byen, men 
denne gangen ønsket designeren å nå 
ut til den jevne dame (og mann). Ideen 
slår an blant publikum: Tilfeldig reisende 
som befinner seg på Flesland drar frem 
mobilkameraer og knipser om kapp med 
fotografene. Et vellykket pr-stunt. TeksT: MarTe sToraker

FoTo: Håkon Frede Foss

« A rose referenced love. A tulip brings a smile. 
The lily is intoxicating. These are emotions I 
wanted to express in my collection this season.
       

sonia wu
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Vårmoten sjekker inn
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n Absolutt godkjent 
Tradisjonen tro har 
samfunnsvitenskapelig fakultet 
ved UIB i år satt opp sin egen 
revy. Og la meg understreke; 
å sammenligne denne revyen 
med for eksempel Uken-revyen, 
ville være blodig urettferdig. 
Revyen er satt opp av et lite 
team og bærer preg av begrenset 
tid og ressurser tilgjengelig. 
Til gjengjeld har gruppen gjort 
en god jobb med å få det til å 
fungere.
At revyen fungerer skyldes 
først og fremst den røde 
tråden: Facebook. Svært mye 
i samfunnet kan på en eller 

annen måte relateres til dette 
fenomenet, og det gjør at 
selv om sketsjene spenner 
vidt og bredt, føles de sjelden 
malplasserte eller irrelevante. De 
fleste numrene springer også ut 
fra en god idé, kanskje bortsett 
fra «camping-sketsjen» som har 
blitt laget minst femten ganger 
før.
Etter å ha sett revyen sitter man 
igjen med følelsen av at revyen 
har stort potensial, men får for 
lite ut av det. Enkelte numre er 
for lange, mens andre fullstendig 
mangler punchline. Spesielt 
mangelen på gode sluttpoenger 
plager oppsetningen. Dette er 
revyen som får deg til å smile, 
men de store latterutbruddene 
er det langt mellom. Enkelte 
av sketsjene er imidlertid 
lattervekkende så det holder, 

blant annet  «Barne-TV» og «Den 
siste nattverd».  I tillegg er det 
verdt å nevne sangnummeret 
«Mitt kjære 90-tall» som får deg 
til å boble av nostalgisk fryd. 
Skuespillerne skal ha honnør 
for en enorm spilleglede og et 
engasjement som smitter helt til 
bakerste rad. Men dessverre kan 
ikke vilje og kreativitet ta denne 
revyen lenger enn til godkjent 
pluss. 

f Ingeborg Hole greve

n norsk feelgood
Orps – The Movie er en 
videreføring av tv-serien med 
sammen navn som har blitt 
vist lørdager på NRK. Filmen 
handler om fjortiser, nerder, 
korps og kjæresteri, ikke noen 
revolusjonerende temaer med 
andre ord.  

Handlingen spinner seg rundt 
Ikko, Amalie, Babb, Murmel og 
Ling, en vennegjeng som mener 
korps er livet. Når de blir vraket 
fra Gamle Tomter musikkorps, 
før NM i korps, går verden i knas 
for vennene. Spesielt hardt går 
hendelsen inn på Amalie som 
hadde gledet seg til å finne en 
kjæreste på korpsturen. Vennene 
bestemmer seg for å danne 
et eget korps og får tak i den 
tidligere dirigenten Morris som 
har sine egne ideer om hvordan 
korps skal låte. Filmen har mange 
sjarmerende og lattermilde 
øyeblikk, men dessverre foregår 
litt vel mye av handlingen i 
bussen på vei til mesterskapet. 
Skuespillerprestasjonene er 
varierende, men den unge 
vennegjengen, spesielt Ann 
Kristin Strømme som spiller 
Amalie, er overraskende 
god. Henrik Mestad fortjener 
heder for sin tolkning av den 
eksentriske dirigenten Morris.

Orps – The Movie er en norsk 
film som gjør det den skal gjøre, 
nemlig å underholde. Dette til 
tross for at det ikke er mye nytt 
i denne filmen når det kommer 
til temaer og situasjoner. Det er 
likevel en feelgood film, som gjør 
at du forlater kinosalen med et 
smil om munnen.

f Marte Storaker

SV-reVyen
Face It
Regissør: Tonje Holm Sand
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OrPS - THe MOVIe
(Norge)
Regissør: Atle Knudsen
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Foto: Magnus Danielsen
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n geniAl Plystrefugl
Andrew Bird har lenge spankulert 
plystrende rundt i genialitetens 
underskog, men nå er også litt av 
resten av verden i ferd med å åpne 
ørene for mannen. «Noble Beast» 
er hans femte soloalbum og hvis du 
lurer på hva slags musikk han lager 
vil jeg svare at han kanskje ligner 
på noe et sted mellom eller til 
siden for Okkervil River og Sufjan 
Stevens, bare at han plystrer en 
hel del (uten at det høres sånn 
krampeaktig hippieteit ut).

For å ta det første først, så er 
førstelåta «Oh No» den beste 
poplåta som har kommet ut av 
årets første tre måneder. Den er 
behagelig, drømmende, fengende 
og et riktig fint solsubstitutt. 
Resten av albumet er også 
superbra, men trykket på super 
blir lavere og lavere helt til det 
fjortende sporet som egentlig bare 
er bra. Mr. Bird er flinkere til å 
lage sangtekster med vanskelige 
ord enn de fleste; «Nomenclature» 
og «Tenuousness» vet ikke jeg hva 
betyr, men fjorten spor blir uansett 
for mange. Jeg synes heller du 
skal trykke på stopp etter omtrent 
10 låter og sette på hans enda 
mer glimrende plate «Armchair 
Apocrypha» (2007). Deretter kan 
du høre deg bakover i diskografien 
hans, og det blir fort riktig så 
fornøyelig.

«Noble Beast» er en samling 
(indie)poplåter på høyt nivå 
som alle som liker slikt bør få 
en sjanse til å høre på. Men Herr 
Bird er fortsatt litt for eksentrisk 
med plystringa og fiolinene og 
alt det andre for å bli akseptert 
av massene. Heldigvis, for uten 
eksentrisiteten (som aldri går for 
langt) hadde ikke Andrew Bird  
vært den kunstneren han er.

f SIMen SletSjøe

n uheldig PiAnobok
Dette er boka for deg som har 
spelt litt piano på barneskulen 
og som i vaksen alder kunne 
tenkje deg å friske oppatt gamle 
kunster. Ingrid Bjørnov brukar 
sin barnlege uttrykksmåte for å 
dytte deg pedagogisk gjennom 
ei bok som er laga for vaksne. 
Dette rimar ikkje. I tillegg er boka 
lagt opp med usedvanlig mange 
keisame songar, noko som for 
mange er hovudgrunnen til at 
pianognisten ein gong forsvann. 
Og når ein skulle tru at denne 
boka endelig går mot slutten, 
kastar narsissistiske Bjørnov inn 
åtte eigenkomponerte låtar som 
på ingen måte leverer varene. 
Oppturen gjennom boka er 
kapitelet om besifring og den 
stringente og pedagogiske måten 
dei få gamle klassikarane er lagt 
opp på. Ei heilt grei bok å ploge 
gjennom for ein ung og lovande 
pianist, men det er ingen grunn 
til å forvente at ein blir Mozart 
etter dette.

f HennIng Stokke

n sukkersøtt og kjedelig
Kun nitten år gammel har Taylor 
Swift allerede rukket å bli en 
stor internasjonal stjerne. Alder 
trenger ikke nødvendigvis være 
noen hindring i musikkbransjen. 
Norske The Blacksheeps har 
bevist at ungt ikke trenger å 
være kjedelig, mens Olivia Olson 
er et godt eksempel på at man 
kan ha en velutviklet stemme i 
ung alder. Dessverre kan Fearless 
best beskrives som lite kreativt, 
mens Swifts stemme mest av alt 
er sukkersøt. 
Albumet er langt fra noe 
mesterverk, men det skal sies at 
Swift knuser andre barnestjerner 
som JoJo, Miley Cirus og Jonas 
Brothers. Hun beveger seg 
hårfint på kanten mellom 
genrene pop og country, og 
resultatet er absolutt salgbart. 
Tekstene er helt greie, ikke noe 
poetisk mesterverk, men aldri 
direkte pinlig. 
Problemet er at der Lily Allen 
klarer å være både sukkersøt 
og fengende, uten å gi lytteren 
følelsen av å ha hørt låtene før, 
kommer Swift til kort. Etter å ha 
hørt et par sanger føles resten 
av albumet som en variasjon 
av de første sporene. Etter å ha 
lyttet til platen tre ganger er det 
fortsatt ingen av sangene som på 
noen måte skiller seg ut, verken i 
positiv eller negativ retning. 
Jeg kommer aldri til å spille 
denne skiven igjen. Aldri. Så 
når den får en forholdsvis 
respektabel treer, så er det kun 
fordi jeg sparer de to nederste 
karakterene til den dagen jeg 
skal anmelde Jonas Brothers 
eller Cheetah Girls. 

f Ingeborg Hole greve

IngrId BjørnOV
Ingrid Bjørnovs Pianobok
Vega forlag
124 sider
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Omdømme og ansvar – på godt og vondt

Forrige nummer av K7 Bulletin har skapt mye 
diskusjon og mange reaksjoner, både på og 
utenfor NHH.  Det er det ikke så vanskelig å 
forstå.

Jeg leste med glede journalist Trond Vadset 
Veibusts artikkel på side 2, der han oppfordrer 
NHH-studenter til å tenke gjennom hvordan de 
oppfører seg på arrangementer i tilknytning 
til NHH, og hvordan denne oppførselen kan 
oppfattes.  Eller for å sitere artikkelen: «Skolens 
omdømme er ikke bare ledelsens ansvar å 
ivareta, det er også i aller høyeste grad vårt.» 
Dette er noe jeg så absolutt kan underskrive 
på – vi er alle ambassadører for NHH, og bør 
oppføre oss deretter. 

Det er imidlertid ikke bare oppførselen som 
teller, det er også viktig hva vi sier og skriver. 
Og i lys av det, var det desto mer skuffende å se 
sistesiden. Et uavhengig, ansvarlig organ som 
K7 Bulletin bør holde seg for god til å trykke 
ting som kan oppfattes som sjikane, og det 
hjelper lite om det var ment som en moroside. 

Når det er sagt, må jeg legge til at i de fleste 
sammenhenger er dere studenter svært gode 
ambassadører for NHH. Det gjelder både 
som enkeltpersoner og som grupper – og 
ikke minst gjennom de mange store og flotte 
arrangementene NHHS er ansvarlig for.  

I disse dager står NHH-Symposiet for døren, 
og det er et meget godt eksempel. Symposiet 
har utviklet seg til å bli en viktig møteplass for 
representanter for næringsliv, forvaltning og 
akademia, og slikt skjer ikke av seg selv.  Denne 
posisjonen er bygget opp over en årrekke 
gjennom systematisk og godt arbeid for å skape 
spennende og relevante konferanser.  Årets 
Symposium er intet unntak – programmet 
for de kommende par dagene er minst like 
imponerende som tidligere år.

Gjennom slike arrangementer settes NHH 
på kartet på en flott måte.  Så vel Høyskolen 
som Studentforeningen nyter godt av den 
oppfatningen deltakerne har av NHH-Symposiet 
som en viktig og god møteplass, og som en 
arena for relevante bidrag og gode diskusjoner. 

Jeg ønsker NHH-Symposiet lykke til med 
arrangementet, og gleder meg til å delta. 

Jan I. Haaland
Rektor 

 

                        HØSTEN 1993

Hei igjen! Som du la merke til i 
forrige nummer, har K7 Bulletin nå 
utvidet Dykkredaksjonen. (Mens 
andre trykte medier sier opp, dobler 
Bulle besetningen!) Sist nummer 
loset vår nye superdykker Sigrid 
Margrethe Schrødter Teig oss 
gjennom våren 1993, og etter særs 
positive tilbakemeldinger vil Teig, 
ofte omtalt som en krysning av 
Margareth Thatcher og Heidi Klum, 
være med oss resten av semesteret. 
Denne uken prøver vi oss på enda 
en ny vri: Et såkalt joint venture! I 
tospann serverer undertegnende 
høsten 1993 på et sølvfat:

Som alltid bydde mikroeksamen 
på førstekull på store utfordringer, 
men mye tyder på at settet våren 
1993 var av det ekstra krevende 
slaget, og klagestormen fortsatte til 
langt utpå høsten. Ikke bare hadde 
de senile eksamensvaktene glemt å 
inndra kalkulatoren til halvparten av 
kandidatene, men en av oppgavene 
hadde heller ikke vært hentet fra 
pensum. Da Fagutvalget gikk til 
frontalangrep, hadde Institutt 
for Samfunnsøkonomi som alltid 
svarene klare:
–Vi vet at oppgaven ikke var 
pensum, men man må jo huske på 
at den var supplerende pensum 
til en forelesning høsten 1992. 
Studenter som fordyper seg utenom 
det vanlige må jo belønnes, var 
instituttets klare svar på tiltale. 
Mye tyder med andre ord på at Lars 
Mathiesen, en av Høyskolens mest 
selvgode og arrogante forelesere, 
allerede tidlig på 90-tallet styrte 
mikro-skuta med stø hånd…

De økonomiske tidene var ikke helt 
topp i 1993 heller: 
–1 av 10 sylferske siv.øk-NHH måtte 
i fjor (1992) gå minst et halvt år før 
de fikk sin første jobb for å tjene 
nok til livets brød og sirkus. Bulle 
kom med hjelpsomme forslag til 
dem som syntes det var vanskelig å 
få jobb, men de var ikke akkurat av 
det konstruktive slaget – snarere av 
typen«Etikette på Sosialkontoret», 
«Rask utregning av Dagpenger», 
«Flytt fra Skammen» og «Det er ikke 
flaut å gå på Arbeidskontoret».

Sangria tar også konsekvensene 
av dårligere tider, og omfavner 
alternative metoder for å bedre 
inntektssiden av driften. - dessverre 
var heller ikke markedet for call girl-
tjenester spesielt vellykket («Hvorfor 
betale for det vi uansett får gratis 
etter et par øl?!»). Siste fremstøt blir 
av det mer matnyttige slaget, når 
Sangria melder i Bulle: 
–Sangria har vært på tur til 

Hardanger, og bak hvert eneste 
plukkede eple ligger det kjærlighet 
og omsorg. Levering vil i år skje 
onsdag 6. oktober 15.00-16.15 oppe 
på skolen og klokken 16.30-17.30 
på Merino. Bestillinger kan legges 
i Posthyllen, eller enda bedre – ta 
kontakt med en sangrist.
8 kg rød/gul Gravensten kr 100,-
5 kg blanding kr 60,-
–En pareto - optimal løsning, skriver 
Bulle, –det eneste som kunne vært 
bedre hadde vært om de stakk et 
eple hver i munnen permanent.

Leder KS stiller oppgitt spørsmålet 
–Tradisjoner –en saga blott? i sin 
faste spalte 
(Ja, dette var på den tiden Bulle 
faktisk lot KS slippe til annet enn i 
pompøse og etterpåkloke leserbrevs 
form), og fyrer løs mot lesekåte 
førstekullister som ikke en gang 
finner tid til å bidra til arrangeringen 
av Høstballet. (Dette var altså før 
det var et krav om å være kjønnsløs 
og konfliktsky, med østkant –eller 
bygdekomplekser, for å styre NHHS-
baljen.) 

Vi i Dykkredaksjonen drister 
oss til å fremme det samme 
spørsmålet, da vi ikke har sett 
snurten av en eneste velsittende 
smoking siden høsten legendene 
i Sykt Smooth herjet i gangene. 
På Hanken i Finland dukker fra år 
til annet statsministeren opp på 
studentforeningens årlige ball, mens 
vi her på NHH ikke engang klarer å 
diske opp med en ussel rektor.

Utover de ovenstående bravadene 
var høsten 1993 dørgende kjedelig. 
–Høsten 1993s KKU, Cirkus Merino, 
var nødt til å håndheve knallhard 
økonomistyring og slik uteble de 
store skandalene fra Klubben. 
Foregående semesters KKU Valhall 
hadde nemlig svinnført halve 
varelageret, og etter sigende 
konsumert det selv.
Bulle lurte på om dette var slutten 
for Klubb –og Kulturutvalget: «Vil 
det noen gang være mulig for KKU å 
finne en middelvei mellom hodeløs 
flatfyll og anonym fritidsklubb?!»

Vi dykkere koser oss videre 
på fjellet, til neste gang: Legg 
halslenken igjen hjemme!
 

tekst: sigrid Margrethe 
schrødter teig
V. kull
og
axel heiberg-andersen
Vi. kull

Mye tyder med andre ord på at Lars Math-
iesen, en av Høyskolens mest selvgode og 
arrogante forelesere.«

De økonomiske tidene var ikke helt topp i 1993 
heller.
 «

Vil det noen gang være mulig for KKU å finne 
en middelvei mellom hodeløs flatfyll og 
anonym fritidsklubb?!«



Informerer

nB! Kalenderen inneholder kun fastsatte arrangement som er 

åpen for alle. Det dukker stadig nye arrangementer så følg med 

på nhhs.no og plasmaskjermene for å holde deg oppdatert.
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Kjernestyret og K7 Bulletin
K7 Bulletin er både et underutvalg og en avis. 
Underutvalget svarer til Kjernestyret på lik linje 
med alle underutvalg i NHHS, mens avisen er et 
uavhengig medium som svarer til pressens eget 
selvdømmeorgan, PFU. Kjernestyret har således ikke 
anledning til å involvere seg i redaksjonelle forhold i 
K7 Bulletin.

Strategiseminarer
I helgen har Kjernestyret hatt strategiseminarer 
med henholdsvis Representantskapet og tidligere 
Kjernestyrer. Ved begge anledninger ble det 
velferdssystemet debattert, og det ble sett på 
muligheter for å videreutvikle den velferdsmodellen 
som eksisterer i dag.

Fullfinansiering av studentboliger
Statsråd for høyere utdanning, Tora Aasland, lovet 
161 nye studentboliger til Bergen. Vi har fått 109. 
Eksternansvarlig Eirik Tenfjord har jobbet tett med 
andre studentpolitiske representanter i Bergen 
for å legge press på regjeringen før denne ukes 
budsjettkonferanse. –Vi ønsker fullfinansiering av 
Grønneviksøren. Det betyr 140 nye studentboliger, 
forteller Tenfjord.

Tillitsvalgtseminar
Onsdag 18. mars inviteres alle tillitsvalgte i NHHS til 
seminar i Klubben. AFF, som til daglig jobber med 
leder- og organisasjonsutvikling står for det faglige 
programmet denne dagen. Påmelding skjer via 
NHHS.no.

NHH-Symposiet
Studentene gleder seg. Bergen gleder seg. 
Næringslivet gleder seg. Det fjortende Symposiet 
nærmer seg med stormskritt. Landets aller 
største studentdrevne næringslivskonferanse er 
uten tvil svært viktig for det mangfoldet og den 
faglige tyngde vår studentforening representerer. 
Kjernestyret vil ønske arrangører og samtlige 
deltakere lykke til.

Jentemiddager
Torsdag ble det arrangert jentemiddag for 
alle jenter i kjellergruppene. Fredag den 20. 
mars arrangerer NHH sin jentemiddag som en 
avslutning på høyskolens og studentforeningens 
rekrutteringssatsning rettet mot jenter. Kjernestyret 
støtter tiltakene som retter seg mot jentene og 
håper begge arrangementer går inn i historien som 
upåklagelige suksesser.

NHH-ballet
Dersom Holmenkollstafetten er vårens vakreste 
eventyr, er nok NHH-ballet definitivt vårens 
nest vakreste. Lørdag 28. mars er det på tide 
å finne fram finstasen og møte opp på Grand 
Selskapslokaler i Bergen sentrum. I tillegg til NHH-
studenter, er studentforeninger ved flere nordiske 
handelshøyskoler representert. Mer informasjon om 
påmelding kommer om litt.

Apropos vårball. Vårtegnene dukker opp litt etter 
litt. Våren, den vakreste tiden i Bergen, er snart et 
faktum igjen. Sannsynligvis har vi en litt mer positiv 
innstilling til denne årstiden enn kjendisadvokat 
Tor Erling Staff, som sa: «Våren er snørr og tårer og 
astma, og du er nødt til å være utendørs.»

1. Anlegg skjegg
2. Bli religiøs
3. Gå til Psykiater
4. Kjøp telesex
5. Foreslå at hun gjør 
det samme
6. Gå til sengs med 
sokkene på
7. Pakk klærne pent 
sammen før dere går 
til sengs
8. Fortell henne at du 
hater barn
9. Finn en annen
10. Si: «Det gjør meg 
ikke noe at du går til 
sengs med andre»
11. Si: «Faktisk så vil 
jeg gjerne se på»
12. Flytt til Flisa for å 
finne deg selv
13. Bli 7. kullist
14. Fortell vitser om 
henne
15. Slutt på NHH
16. Vær hjemme hele 
tiden
17. Gå på byen hver 
kveld
18. Krev at hun 
skal bruke hvit 
makko i stedet for 
blondeundertøy
19. Gjør det bedre enn 

henne på eksamen
20. Drikk deg full 
– hele tiden
21. Flørt med 
venninnene hennes
22. Si: «jeg elsker 
deg», hele tiden
23. Spill «Love 
Hurts» med the 
Scorpions hver dag
24. Bank opp alle 
som ser på henne på 
gaten
25. Lei den samme 
filmen på video hver 
uke
26. Begynn i Bulle
27. Si: «Jeg er 
forelsket i søsteren 
din»
28. Eller: «Jeg er 
forelsket i moren din»
29. Bruk fritiden på 
vogntogtelling
30. Foreslå at hun blir 
med
31. Overse henne på 
fest
32. Kjøp heldekkende 
latex dress til henne
33. Flytt ut
34. Foreslå at hun 
steriliserer seg
35. Deporter henne til 

Haugesund
36. Slutt å pusse 
tennene
37. Kjøp deg en 
Ascona med senka 
front og wunderbaum
38. Vær sjalu hele 
tiden
39. Fortell henne at 
hun lukter
40. Krev ekteskap 
NÅ!
41. Fornærm faren 
hennes
42. Slå faren konkurs
43. Send henne på 
kokkekurs
44. Kjøp smykker til 
henne på Cubus
45. Bli med i 
Trøndermafiaen
46. Legg på deg 20 
kilo
47. Gi studielånet 
henne til 
humanitæraksjonen 
(forløperen til NHH.
Aid)
48. Bruk sminken 
hennes
49. Sammenlign 
henne med jentene fra 
Pattaya i Thailand
50. Si: «Det er slutt»

Bulle 1993 gir deg 

50 måter å gjøre det slutt på
Det går mot høst, og forholdet som var spennende i sommervarmen har kanskje 
kjølnet noe. Bulles Samlivsdesk har tatt konsekvensen av samlivsproblemene som 
deler av skolens studenter sliter med, og vi har derfor utformet 50 måter å gjøre det 
slutt på. Dette er ikke en oppfordring til deg som ønsker å bli ungkar igjen, bare noen 
tips om hvordan du kan unngå opprivende scener og skandaløse tilstander. Kom ikke 
her og si at vi ikke bryr oss om deg.
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kjernestyret 2008
-50% ytringsfrihet

klåfingra Bullist
+ 1 Høyrepamp

Advokat ole Bang 
-1 lisens

Ungkaren
+0 pene jenter

Bulle         Nytt opplag, jubelen fortsetter
ms       +1 JÆvlA rotte(vi finner deg)
ks-pamper                +7 revirforsvarere 
Afterski     +1 Chickenbabe
typisk settehelg     + ferdig altfor tidlig! 

rektor 
+1 strikkhopp

kjernestyret 2009 
+100% ytringsfrihet

lars føleide                      - 36 millioner 
NHHI             + 10 lacrossetitudes 
Bulle                       Advokat søkes
Humor på baksiden                 +300%
seim+Baardsgjerde             +1 firkant

Mens alle andre undrer seg over hvor 
alle velferdspengene for 2009 har blitt 
av, forklarer leder av Tjernestyret, Helga 
Grønmalt, at de er gått med til nødvendige 
investeringer. 
   – For å heve den estetiske standarden 
på Kjernestyret, var vi nødt til å ty til 
omfattende plastisk kirurgi, sier Grønnmalt. 
Målet er at hele tjernestyret i løpet av 

våren skal fremstå i ny drakt.
Leder av fjorårets tjernestyre, Tåmaz 
Lemmet støtter Grønnmalt fullt ut. 
   – Styret mitt så helt forp*lt ut, så det er 
flott at det nye Tjernestyret nå tar tak i 
dette.Foreløpig er det bare propaganda-
ansvarlig Krizzoffer Koner og merkelig-
ansvarlig Syndløve Slangberg som har lagt 
seg under kniven. 

   – Jeg måtte bare fikse litt på haka, mens 
Krizzoffer måtte fikse på stort sett alt, 
gliser en fornøyd Slangberg.
Helga Grønnmalt vil ikke røpe hvem som er 
neste mann ut, men kan si at det hvertfall 
ikke er henne.
   – Jeg er jo allerede perfekt, forklarer 
Grønnmalt.

Tjernestyret pusser opp

Det var under maskeradefesten 
forrige lørdag at en student 
plutselig gikk amok nede i 
klubben. Han begynte å slå rundt 
seg mens han ropte asiatiske 
kampsportuttrykk. 
Like før var studenten blidt bedt 
om å forlate festen fordi han ble 
tatt 3 ganger for ikke å ha på seg 
masken sin. 
   – Han brøt den eneste regelen 
vi hadde 3 ganger, dermed så 
vi ingen annen løsning enn å be 
ham om å gå, opplyser leder av 
KKU, Øysvin Brandtull.
De mange rare bevegelsene førte 
imidlertid til at masken gled på 
plass, slik at da Draktkorpset 
ankom var det umulig å 
identifisere bråkmakeren.
Lederen av Draktkorpset, Andis 
«Husky» Kattestad beklager 
hendelsen. 
   – Det er ikke uvanlig at det 
glipper inn en del gærninger 
på festene våre. Vanligvis 
klarer vi imidlertid å fakke 
disse utskuddene, og da blir de 
tatt med inn på vaktrommet 
for penetrering og avhør. Men 
denne gangen viste vi vår egen 
udugelighet, sukker Kattestad.

Pass deg for 
denne karen!

Jeg er en 
god gutt

… gneldrer slemme, 
maktsyke, PALeStInA-
VennLIge, diktatoriske,
sarkastiske, egenrådige, 
nysgjerrige, bitre, frekke,
jazz-elskende, fiendlige,
grinete, veslevoksne
Andreasj Fahrberg. 

(PrØV Å SPArKe oSS nÅ dIn MØKKAredAKtØr)
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