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FOcuS On ThE JOurnEy-nOT ThE DESTinATiOn

A new semester is starting and Unikum wants to welcome you all and 
wish you the following things: may you meet new and interesting people, 
be warm and friendly and forget about prejudices, about limits and fears. 
May you learn with passion and open your minds towards new horizons, 
stay curious, involved and engaged.  Ask questions and raise your hands, 
let your minds become a voice and express your opinions. 

Don’t be shy and forget about the laws of Jante, you are extraordinary!  
See your opportunities and grab them, be aware of the world around 
you and expand the limits of your universe, be dynamic and love, share 
goodness and look around you with an open heart.  Success is all about 
dedication! 
Unikum will be next to you during the whole year, as the voice of the 
students: a team of dedicated and talented people, working many hours 
so you can enjoy this magazine every month.  
And read a poem now and then.

“The chief beauty about time
is that you cannot waste it in advance.
The next year, the next day, the next hour are lying ready for you,
as perfect, as unspoiled,
as if you had never wasted or misapplied
a single moment in all your life.
You can turn over a new leaf every hour
if you choose.” 
― Arnold Bennett
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På fornavn med

RUBEN
Som nylig gjenvalgt STA-leder arbeider Ruben med å ivareta dine interesser som student ved UIA

Å VærE 20

Jeg husker da jeg var i elevpolitikken, da fikk jeg høre at det var tiden på 
ungdomsskolen du utviklet deg mest. Og senere fikk jeg høre at det var tiden 
på videregående du utviklet deg mest. Man utvikler seg mye i tyveårene. Selv 
om mye av den du er allerede er formet.  Du føler kanskje at du har funnet 
ut av hvem du er og hvor du vil, men så har du ikke funnet ut av det likevel. 
Det er en tid du føler mye. Du er ferdig med russetiden og kanskje med dine 
villeste sprell. Du skal prøve mye nytt, utforske nye territorier og leve livet 
til det fulle. Samtidig som man må begynne å tenke på framtiden og hva man 
ønsker å gjøre videre.  Du er ikke helt på pensjonsordninger ennå, men du 
begynner sakte men sikkert å forstå at du skal bli selvstendig og klare deg 
selv. 

FrAmTiDEn

Da jeg var liten ville jeg bli lærer, så kokk. Nå har jeg studert statsvitenskap, så 
det utvikler seg hele tiden. Jeg er veldig spent på framtiden. Jeg håper å ha det 
bra og jeg håper å oppleve mye. Det er fint å ikke helt vite hvordan framtiden 
blir. Noe annet ville vært kjedelig, tenker jeg. Selvfølgelig planlegger man 
litt og setter seg noen mål, men det er viktig å ta en dag av gangen, eller i alle 
fall et år av gangen og se hva livet bringer. Om ti, tyve år håper jeg å være i en 
jobb jeg trives i, en jobb der jeg kan gjøre mye forskjellig, der ikke hver dag 
er lik. Jeg engasjerer meg for interessepolitikk og kunne godt tenke meg en 
jobb der jeg kan være med å påvirke – ikke nødvendigvis hele, men iallfall 
deler av samfunnet. Være med på å gjøre noe positivt for andre. Om dette er 
gjennom en plass på Stortinget eller lokal aktivist vet jeg ikke enda. Så lenge 
jeg kan ha en følelse av at det jeg gjør har en betydning.

LykkE

For meg er lykke fravær av bekymringer. Jeg kan lett bekymre meg, men 
prøver å ta tak i bekymringen og finne ut hvordan den kan løses på best 
mulig måte. Ikke at bekymringene trenger å være så store. Men når jeg kan 
sette meg ned og kun tenke “nå har jeg det bra”, da er jeg lykkelig. Kjæresten 
min gjør meg så klart lykkelig. Og å gjøre noe gøy med venner. Men det å sette 
seg ned, føle at man har det bra, føle fravær av bekymringer.  Det er lykke for 
meg. Jeg tror ikke jeg har opplevd den aller største lykketoppen i livet ennå. 
Jeg håper ikke det, så har jeg noe å glede meg til. 

EnSOmhET

Ensomhet er noe de fleste har følt på eller kommer til å føle på. Og hva som 
oppleves som ensomhet varierer, akkurat som opplevelsen av lykke. Man kan 
tenke at det ved et sted som Universitetet i Agder,  med over  10 00 studenter, 
vil være  noen å bli med kjent. Men så mange kan også bli for mye. Du kan føle 

deg ensom i en stor gruppe. Du kan føle at alle kjenner hverandre, bortsett 
fra deg. Og at hun hjemmefra du flyttet hit sammen med plutselig “kjenner 
alle” mye bedre enn det du gjør. Det er en tøff følelse. Og det er tøft å kjenne 
på ensomhet. Som med mye annet i livet har man godt av å kjenne litt på 
ensomhet, motgang blir man som kjent sterkere av. For noen kan det komme 
som et lite stikk i brystet som varer en stund, men så går over. Og for noen 
varer det. Da tror jeg det er lurt å snakke med noen om det. Jeg har selv kjent 
på ensomhet og kan kjenne på ensomhet i blant, selv om jeg har kjæreste og 
venner og gode kollegaer her. Jeg har ikke funnet løsningen på hvordan jeg 
slipper følelsen der og da. Men jeg har lært av erfaring at slik har jeg det ikke 
i morgen, eller i neste uke, og jeg prøver å huske det. Det vil løse seg. Og det 
vil komme tilbake igjen.

kJærLiGhET

Jeg føler jeg har opplevd kjærlighet. Kjærlighet er så mangt. Du har 
kjærligheten man har i en familie. Det kan være høylytte debatter og 
krangler mellom familiemedlemmer, men med en gang noe skjer kjenner 
man på at man virkelig bryr seg likevel. Jeg har samboeren min. Vi ble 
sammen første året på videregående. Etter den første forelskelsen kommer  
hverdagen og det er ikke alle som takler den. Jeg føler vi har det veldig bra 
sammen. Da kjæresten min reiste bort en uke kjente jeg litt på det å være 
alene og på savnet. Jeg gledet meg til hun kom tilbake, kjøpte inn blomster 
for å glede henne og hentet henne på togstasjonen. Kjærlighet er å gjøre gode 
ting for hverandre. Kjærlighet kan også være med på å få deg ut av dårlige 
perioder. Enten det er fra kjæresten, en venn, et familiemedlem eller fra en 
forbipasserende på gaten. 

EkSAmEnSTiD

Eksamenstiden er tidspunktet du tenker på alt du ikke gjorde, alt du glemte 
å lese på, alt du burde ha gjort. “Jeg skal lese mer neste semester” er nok en 
tanke de fleste har hatt. Det er en spent tid, det merker du både på de andre 
studentene og på de ansatte. Det er nå du får testet hva du kan. Og det er en 
tid du kanskje lettere blir påvirket av andre tanker og av det som skjer rundt 
deg. Politisk kan man spørre seg om eksamenstiden slik den gjennomføres 
i dag er det riktige, eller om det bør gjøres på en annen måte.  Men man må 
igjennom det og det er veldig godt når perioden er over. Da kommer det 
en ny spennende tid der man venter på karakterene. Mitt beste råd, min 
studieteknikk, er å forstå bakgrunn og sammenheng i det du leser, se det 
store bildet. Ikke fokuser på det du ikke har lest og det du ikke kan, men 
på hvordan du kan gjennomføre dette på en god måte. Og husk å ta pauser 
innimellom!

TekST: SIRI FUnnemARk  | FoTo: mAThIAS SkogSRUd 







Som en del av opplegget med Talentjakten har studentene der 
vært på workshop sammen med LeAnovasjon. To andre studenter 
samarbeider også med LeAnovasjon når de skriver masteroppgave.

Et sentralt element med Talentjakten er å knytte 
bånd mellom studenter og næringsliv. LEANovasjon 
samarbeider med Talentjakten der målet er at 
studentene raskt skal kunne bidra til verdiskaping 
for sine arbeidsgivere med praktiske LEAN-verktøy 
innen strategi- og forretningsutvikling. LEANovasjon 
ble etablert i 2012 av grunder Marianne T. Fenger og 
har som visjon skal være ”Norgest mest innovative 
lean-miljø”. I år ble også Hanne N. Watts en del 
av bedriften. Sammen med bla. Agderforskning, 
Teknova, NODE, UiA, BI og Innoventus holder 
LEANovasjon til i Sørlandet Kunnskapspark. 
Talentjakten er et årlig program for studenter som 
ble startet i 2011 og fokuserer på Agder som en 
spennende region i vekst med mål om synliggjøre 
eksisterende kompetanse og kompetansebehov. 

LEAn, ET LEDELSES- OG innOVASJOnSVErkTØy
LEAN som ledelsesteori og metode ble først 
tatt i bruk innen industriproduksjon i Japan på 
1950-tallet. Den ble så videreutviklet i USA utover 
på 1990-tallet til å fungere i forskjellige offentlige 
og private virksomheter. Målet er å optimalisere  
bedrifters lønnsomhet gjennom økt merverdi med 
lavere innsats av ressurser. I dag snakkes det om en 
ledelsesfilosofi der mennesker er i fokus.

I LEANovasjon er de engasjerte og de inspirerer. 
Marianne og Hanne snakker om verdier, om det 
som gir mening og om tett samarbeid på en praktisk 
måte i en strømlinjeformet prosess. Flyt. Målet er 
flyt, og mennesker er i sentrum – tilfredshet hos 
både kunder og medarbeidere er grunnleggende. 
Innvolvering er et nøkkelord, sier de. Kundens 
behov, mål og ønsker guider produksjonsprosses-
sen, enten det er varer eller tjenester som leveres. 
Medarbeidernes konkrete arbeidsoppgaver og 
utfordringer ligger til grunn for utviklingen av mer 
lønnsom drift. Men LEAN handler ikke bare om 
økonomisk lønnsomhet. Det er bestemte prinsipper 
som ligger til grunn for valg av metode og verktøy.

STuDEnTEr PÅ WrOkShOP i LEAn-LEDELSE
I flotte konferanselokaler på Scandic Hotel 
Bystranda møtte Talentjaktens studenter Marianne 
og Hanne til to dager med kurs og praktiske øvelser. 
Det handler om helhet. De kombinerer teori og 
praksis, struktur og kreativitet, og tradisjonelle 
metoder med mer moderne verktøy. Marianne og 
Hanne forteller om en helhetlig filosofi der man 
gjennom å vise respekt, involvere, og rett og slett 
spør kunden, skaper en kultur der utvikling av 
medarbeiderne og virksomheten står sentralt. Dette 

Studenter i samarbeid 

kombinert med fokuset på kundens behov skaper 
tilfredse mennesker. 

Det er en filosofi som, når implementert, gjør 
kontinuerlig forbedring mulig på en konstruktiv 
og effektiv måte, med målbare resultater. Man er 
aldri utlært eller leverer 110 %, sier Hanne. Man 
kan alltids bli bedre, lære noe nytt og utvikle seg, og 
det trenger ikke være tungvint eller vanskelig, sier 
hun. Ei heller preget av en type endring som folk 
vegrer seg mot. Det er noe man blir god til mens 
man praktiserer det og det blir noe man ”eier”, sier 
Marianne. Målet til en LEAN-konsulent er å gjøre 
seg selv overflødig, forteller Marianne, - vi jobber 
mer som en coach enn en rådgiver. Verktøyene er 
enkle å ta i bruk, lett for folk å ta til seg, sier Hanne.

rELEVAnT FOr STuDEnTEr PÅ ArBEiDSmArkEDET
Dette er noe bedrifter begynner å få øynene opp 
for. Virksomheter som Elkem, Nordea, Xtrata og 
Fevennen har allerede tatt i bruk LEAN-verktøyene. 
Nysgjerrigheten er pirret og etterspørselen 
øker. Spesielt spennende er det når forskjellige 
virksomheter, fagområdet og utdanningsnivå 
samles, sier Marianne og Hanne i LEANovasjon, 
og viser til samarbeidet med studenter gjennom 

med næringslivet
– workshop med LEANovasjon

TeLST: hege LovISe LUndgReen | FoTo: hege mAndT, TALenTjAkTen

8  TALEnTJAkTEn



Studenter i samarbeid 

Talentjakten og UiA. I tråd med LEAN-filosofien er 
de i LEANovasjon opptatt av utvikling. Kontakten 
med studenter og nyutdannede bidrar med påfyll 
av teorier og forskning. Ved å bake dette inn i 
arbeidet med de praktiske verktøyene ivaretar 
man aktualiteten i det man gjør. Studentene på sin 
side får verdifull kompetanse gjennom å delta på 
workhop. 

Unikum har intervjuet Alexander Rønningen 
(Master Siviløkonom), Tina Abrahamsen (Bachelor, 
økonomi og Administrasjon, og Master, Innovasjon 
og Kunnskapsutvikling), og Camilla Drivenes 
(Bachelor, Byggdesign, og Master, Bygg).

hVA Er DET mEST nyTTiGE Du LærTE AV SAmArBEi-
DET, hVA SiTTEr Du SOm STuDEnT iGJEn mED?
Tina Abrahamsen: “Som student har vi mye teori 

på skolen, men disse dagene lære vi også noen 
konkrete verktøy som kan brukes i forbedringspro-
sesser, noe som var veldig spennende og nyttig.”

Camilla drivenes: ”Jeg vet nå at Lean handler i 
hovedsak om kontinuerlig forbedring og respekt for 
mennesker. Det handler om å fjerne sløsing, så tiden 
kan brukes på verdiskapende aktiviteter. Det er en 
livslang læring som bygger på prinsipper, metoder 
og verktøy som vi fikk kjennskap til i løpet av de to 
dagene sammen med LEANovasjon.”
Alexander Rønningen: ”Som student sitter du igjen 
med en forståelse av hvordan man kan gjøre tiltak 
til å effektivisere og utnytte ressurser tilgjengelig. 
Man lærer å bruke kritisk tenkning og muligheten 
til å løse problemer og forbedre arbeidsprosessene” 
(...) og ”som student har man tilegnet seg evnen til 

å lære de involverte hvordan man skal tenke for å 
oppnå kontinuerlig forbedring.”

hVA SLAGS ArBEiDSmETODEr BrukTE DErE? VAr 
SAmArBEiDET Lik ELLEr uLik STuDiESiTuASJOnEn?
Tina Abrahamsen: ”Disse to dagene var god 
blanding av teori for så å prøve det ut i praksis. Det 
er jo ikke ofte vi får testa modeller vi lærer på skolen 
i praksis, men nå fikk vi oppleve både hvor lett og 
vanskelig det kan være å sette teori ut i livet. “

Camilla drivenes: ”Marianne og Hanne hadde en 
god balanse mellom teori og praksis, noe som gjorde 
det ekstra spennende og lærerikt. Den første dagen 
fikk vi prøve ut LEAN-spillet. Vi ble alle ansatt i en 
papirflyfabrikk hvor oppgaven var å levere et antall 
fly innen 10 minutter.”

Alexander Rønningen: ”Det teoretiske tok for seg 
prinsippene bak LEAN og hvordan man skal tenke 
når man setter seg inn i problemene en bedriften 
har. Deretter ble det brukt en praktisk case hvor 
man opererer en fly fabrikk laget av papir til å 
forstå konseptet og hvordan man legger til teorien 
i praksis.”

hViLkE STuDiEr TrOr Du DEn kunnSkAPEn Er rE-
LEVAnT FOr?
Tina Abrahamsen: ”Først og fremst tenker jeg dette 
kurset kan være relevant for økonomer, ingeniører, 
samfunsvitere, kommunikatører, de som jobber 
ute i bedrifter. På en annen side så er [det] vi lærte 
om disse dagene viktig for de fleste uavhengig av 
sektor. ”

Camilla drivenes: ”Alle har bruk for å 
fjerne sløsing, for å heller bruke tid og penger på 
verdiskapende arbeid. (...) Kan virkelig anbefales!”
Alexander Rønningen: ”Absolutt alle retninger.”

Jonas Eriksrud og Daniel Meisler studerer master 
i økonomi og administrasjon ved UiA, og ønsket å 
skrive om LEAN i sin oppgave. 

ØnSkET kOmPETAnSE DE ikkE FAnT PÅ uiA
For dem var det viktig å komme i kontakt med noen 
som hadde peiling på LEAN når de skulle skrive sin 
oppgave. Det fant de ikke ved UiA, der LEAN kun ble 
nevnt litt i et av kursene i masteren.
De kontaktet 6-7 bedrifter med forespursel om å 
skrive masteroppgave sammen med dem og fikk 
positivt svar fra Kristiansand Skrue og Mekaniske 
Verksted (KSMV). KSMV hadde allerede et samarbeid 
med LEANovasjon. Daniel og Jonas skreiv om 
produksjonen i bedriften, og hadde et samarbeid 
med Marianne i LEANovasjon der hun fungerte som 
mentor/veileder i LEAN-folosofien og teoriene og 
verktøyet knyttet til det.

mEr ArBEiDSrELEVAnT ErFArinG
Jonas og Daniel syns man får bedre arbeidslivsre-
levant erfaring av å samarbeide med bedrifter, det 
blir ikke bare teori. I samarbeid med bedrifter er 
det også viktig å huske på å være engasjert, frampå 
og ta kontakt, sier de. Bedrifter er opptatt med det 
de driver på med og tenker ikke nødvnedigvis på å 
involvere studenter. Men om studenter tar kontakt 
er de gjerne positive til samarbeid.

– workshop med LEANovasjon
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12  kunSTSTuDEnTEr

KRITIKKvERdIgE EKSAmENSfoRHoLd 
foR UIAS KUNSTSTUdENTER 

TekST og FoTo: LASSe WITT, UIA | ILLUSTRASjon: CeCILIe heInFeLT

kunstfagstudenter på UiA ønsker bedre plassmuligheter 
for å kunne utstille verkene sine til eksamen, men kunst-
fakultetets økonomiske planer om å kunne innfri ønsket 
har fremdeles lang utsikt. Unikum gikk bak kulissene for å 
finne en forklaring.

Studentene har hamret og sagd i treverkstedet, sydd 
og brodert i tekstil, tegnet og malet. Hele våren har 
de hatt det travelt med å gjøre seg klar til den store 
utstillingen på fem dager, hvor sensor skal vurdere 
og gi karakterer til studentene. Under ulike temaer 
viser de kreative og nyskapende ideer. Arbeidet 
med skriftlige mapper og å få prosjektene ferdig er 
en stor prosess, før sensors endelige bedømmelse.
”Jeg tror at gode utstillingslokaler ville virket svært 
motiverende på kunstfagstudentene” sier Ellen 
Karine Myhren, student på kunstfag. Hun og flere av 
hennes medstudenter håper på bedre rammer for å 
kunne utstille sine prosjekter og verker på UiA, ikke 
slik situasjonen er nå. 

inGEn PLASS TiL uTSTiLLinG
UiA har et kunstfakultet, som tilbyr en treårig bach-
elorutdanning i kunst og håndverk, hvor studentene 
gjennom studietiden jobber med tre, tekstil og annet 
kunst. Manglende lokaler til eksamensutstillinger 
og brannsikkerhet gjør at studentenes kunstverker 
må henvises til minimale rom, hjørnene på gangene 
og en tilfeldig plass bakerst i Vrimlehallen.
Over 70 studenter må prøve å finne praktiske 

løsninger der de skal stille ut, som ikke er optimalt 
for eksamensvilkårene.
Ellen Karine Myhren har hatt flere eksamensutstill-
inger på UiA, og hun er ikke fornøyd med forholdene: 
”Faget vårt handler mye om å kommunisere med 
betrakteren gjennom vårt arbeid.” 
Kunstfagstudentene undrer seg over at ingenting 
har skjedd mens de har studert på UiA. ”Det kan 
virke som at man ikke har vært klar over at et 
skikkelig galleri er like viktig for en utøver i estetiske 
fag som en god scene er for en musiker”, sier Ellen 
Karine Myhren.

STØTTE FrA FOrELESErE
Kunstfagstudentene er ikke alene om å mene at 
plassforholdene er uakseptable. De får støtte fra 
studiets forelesere, som har tatt saken opp for kun-
stfakultetets ledere. Merete Elnan er instituttleder 
for kunstfag, og hun forklarer at fakultetet er i 
gang med å forbedre forholdene. Planene er klare 
i form av arkitekttegninger, men den finansieringen 
mangler, forregningen er på millioner. 
Merete Elnan sier de har gjort mye og fremdeles ikke 
har gitt seg, men hun forklarer at konkrete planer 

må støttes gjennom fond for å kunne realisere 
studentenes krav.

SØknAD TiL GALLEri SkuTT i SEnk
Per Kvist har siden sin tiltredelse i januar 2013 som 
dekan på kunstfakultetet jobbet for å få bygget et 
galleri tilknyttet UiA. Det er planlagt bygget ved Lil-
letunstova ved siden av kantina, og det foreligger to 
alternativer for hvordan bygningen skal innrettes. 
Kostnader vil bli rundt 8 millioner kroner for finan-
sieringen av Galleri Campus, og fakultetet sendte i 
2013 en søknad til Cultivas fond, Stiftelsen for store 
kulturanlegg i Kristiansand, som er kommunalt eid. 
11. juni 2013 ble søknaden på 3,86 millioner kroner 
avvist med: ”…at formålet med galleriet er vel så 
mye å utvikle UiAs kunstfaglige miljø som det å gi et 
tilbud til Kristiansands befolkning, som er stiftelsens 
primære formål.” Fondet har selv lagt ut referat fra 
møtet hjemmesiden sin. Etter referatet vil fondet 
ikke bidra med finansiering på opp til 50 prosent 
av kostnadene. Dette er uforståelig i forhold til UiAs 
betydning for Kristiansands kulturliv, og et galleri 
ville være en utstillingsmulighet for kunstnere 
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STUDENTTILBUD:Tren ut året 2014 for 1250 kroner!*
*Gjelder ved innmeldingfør september 2014

Velkommen til oss på

Lik oss på:

Følg oss på:

Tren alle dager fra kl. 06.00 - 23.00 med nøkkelkort!

Rotimer
Yoga
Styrketrening
TRX
Zumba
Spinning
Grid
Tabata

og andre utøvere. UiA har dessuten den største 
samling av beatkunst utenfor USA, som også er til 
interesse for offentligheten.

FOrELØPiG inGEn LØSninGEr TiL STuDEnTEnE
Ett år etter avslaget fra Cultivas fond er Per Kvist 
ennå positivt innstilt til prosjektet, og han har ikke 
gitt opp å få bygget og lansert et galleri på UiA, selv 
om pengene til finansiering ikke er funnet.
Imens har studentenes verker blitt vurdert av 
sensorene, og de siste materialene er ved å bli 
pakket ned og kjørt vekk. Ellen Karine Myhren 
og hennes medstudenter kan se frem til bachelo-
roppgaven neste år med uvissheten om hvordan 
studentene må presentere kunstprosjekter sine. 
Ellen Karine Myhren understreker følgende: ”På 
kunstfag lærer vi hvor viktig presentasjonen av 
arbeidet vårt er, men vi får ikke prøvd oss noe 
særlig på dette, og uten egnede lokaler får vi ikke 
vist hva vi kan om dette på eksamen.” Galleri 
Campus la fortsatt vente på seg.

Per kvist, dekan ved kunstfakultetet (Pressefoto: UiA)
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Østsia ligger rett ved siden av skolen
adresse: gimlemoen 32, 4630 Kristiansand
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sixpence:
adresse: Kirkegata 7, 4610 Kristiansand 

Karma:
adresse: Dronningens gate 66, 4610 Kristiansand

Kick:
adresse: Dronningens gate 8, 4610 Kristiansand

tollboden:
tollbodgata 7, 4611 Kristiansand

Charlies:
adresse: Vestre strandgate 12, 4610 Kristiansand

Havana Etcetera:
adresse: Vestre strandgate 23, 4611 Kristiansand

8

9 Harveys:
adresse: tollbodgata 3, 4610 Kristiansand

Haandverkeren:
adresse: Rådhusgata 15, 4611 Kristiansand
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Kick:
Byens kanskje beste dansegulv og nattclub, og det nærmeste man kommer 

et sted med ”dress code”, - ingen krav; men det er gjerne flotte folk der. 
Gratis inngang før midnatt. De har også regelmessige konserter og type 
”filosofi”-cafe arrangementer en gang i måneden. Allsidig med andre ord! 
20-års aldersgrense.

Haandverkeren:
Et av vel to steder man kan spille biljard og Shuffleboard. De har 
regelemessige konserter og viser fotballkamper. De har også noe 
samfunns-debatter og andre events, matservering og uteområde. Voksent 
klientell og britisk pub-stil. 20-års aldersgrense.

sixpence:
Byens bruneste sjarmtroll! Lav terskel, høy takhøyde, og 18- års grense. 

Og et av vel to steder i byen som man kan spille biljard. De har også 
konserter, akustisk aften, ”open mike”-night og uteområde.

Havana etcetera:
En nattklubb med flere avdelinger, uteområde og pianobar med live 

musikk. Byens mest multikulturelle dansegulv. De har mye DJ’s og 
forskjellige events som f.eks: salsa-kveld, 80-talls party, karaoke, quiz etc. 
20-års aldersgrense. 

tollboden: 
Er byens ”it-sted” for unge studenter i helgene. Lite, men populært 
dansegulv og DJ’s, stort uteområde og masse folk! I ukene er det knallgod 
mat og fotball på tv-skjermene. Flere av linjeforeningene ved UiA er 
samarbeidspartner med Tollboden. 

Charlies:
Et av byens mest populære sted på tirsdager – en flere år lang tradisjon for 

vinkveld. De har regelmessige konserter og et lunt, stemningsfullt lokale 
med intim atmosfære – ypperlig til date, eller casual ”hang out”-kveld med 
venner.

Karma:
Et av få utesteder med 18- års aldersgrense. Mye DJ’s og de har ”dress 

code” dvs. ikke hettegenser, ”volvo”-jakke, joggesko etc. Man skal matche 
interiøret som nok er byens mest fancy. De viser også fotball og støtter 
humanitære formål. Nok et allsidig utested.

Harveys:
Byens sportspub #1 og fullt av studenter i helgene. Mottoet har lenge 

vært ”walk in, dance out”. Torsdag er ”student-kveld” og ”2 for 1”. De har 
også studentpris på mat. Utestedet er over flere etasjer og har utendørs 
takterasse. De har også Shuffleboard, dart og Beer Pong.

Østsia:
Byens sportspub #1 og fullt av studenter i helgene. Mottoet har lenge 

vært ”walk in, dance out”. Torsdag er ”student-kveld” og ”2 for 1”. De har 
også studentpris på mat. Utestedet er over flere etasjer og har utendørs 
takterasse. De har også Shuffleboard, dart og Beer Pong.
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Bluebox ligger rett ved siden av skolen.
adresse: Jon Lilletuns Vei 9
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Fiskerens salgslag:
adresse: storgaten 2, 4876 grimstad

smag og Behag:
adresse: storgaten 14, 4876 grimstad

apotekergaarden:
adresse: storgaten 2, 4876 grimstad

Loftet:
adresse: Juskestredet 2, 4876 grimstad

Nummer 4:
adresse: Juskestredet 4, 4876 grimstad

Café galleri:
adresse: storgaten 28, 4876 grimstad



august 2014 unikum nr 4       19

Nummer 4:
Nummer 4 har navnet sitt etter adressa Juskestredet 4 og ligger ved 
siden av Loftet.  Det er åpent på kveldstid fra onsdag til lørdag for alle 
fra og med 18 år, som passer godt for mange nye studenter på UiA. Dette 
uformelle utestedet åpnet så sent som i vår og har samme eier som Café 
Galleri. Hver torsdag klokka 21 er det quiz, og DJ spiller opp stemninga 
hver fredag og lørdag. Ifølge Nummer 4 selv satser de på på musikk som 
vil passe under kategoriene fun pub, party party, topp 40 og alt annet som 
er moro. I tillegg har de fin uteservering med bar. 

smag og Behag:
Smag og Behag er stedet hvor nytelse står i fokus. Dette er ikke stedet du 
går til for å ta deg en dans, men dersom du ønsker deg en rolig kveld 
med utsøkt mat og drikke, har du havna på riktig plass. Her har de et 
rikt utvalg av vin og øl av den noe dyrere sorten, men også den klassiske 
pilsen. Skulle anledningen by seg, er stedet absolutt verdt et besøk og er 
perfekt for å nyte et bedre måltid med tilhørende drikke.

Bluebox: 
Bluebox er mange studenters første møte med Grimstads uteliv, og er 
studentenes eget kulturhus og utested. Her arrangeres studiestartfesti-
valen, studentuka i Grimstad, temafester, konserter, fotballvisning, quiz, 
poker og mye mer. Utestedet har hatt stor vekst siden oppstarten på nye 
Campus Grimstad høsten 2010. Bluebox blir fullstendig drevet av frivillige 
studenter som hver dag går på jobb for at studiehverdagen skal bli bedre. 
Bluebox har åpent hverdager fra klokka 12 og i helger ved arrangementer

Kulturhuset har fått navnet etter sin karakteristiske form. På grunn av 
beliggenheten rett ved siden av universitetet kan Bluebox sees om natten 
med sine gjenkjennelige blå LED-lys over store deler av byen. Det er et 
godt og variert utvalg i baren, og alle kan garantert finne noe de liker. 
Prisene er samtidig studentvennlige, og Bluebox er et av de rimeligste 
stedene å ta seg en øl i byen. Kulturhuset huser også en av Aust-Agders 
beste konsertscener, og i løpet av året er mange band innom og lager god 
stemning. I løpet av studietiden vil du som student bli godt kjent med 
Bluebox og garantert få mange uforglemmelige øyeblikk der.

Café galleri:
Café Galleri er en moderne innredet kaffebar og utested midt i Grimstad 
sentrum. Café Galleri er et av Grimstads beste utesteder og har åpent hver 
dag fra ettermiddagen til de sene nattetimer. Om sommeren åpner de opp 
takterrassen som har egen bar og flere sittegrupper. I helgene spiller ulike 
DJ-er opp til dans, og lokalet endrer seg fra bar til danselokale. Utestedet 
arrangerer en populær quiz som finner sted hver torsdag klokka 21.00, så 
her er det bare å samle sammen et lag og huske å reservere et bord! En 
fredag i måneden arrangeres musikkbingo, som er et artig arrangement 
med mange gode premier. Det er også mulighet for å spille foosball og 
ulike brettspill for de som ønsker en rolig og sosial kveld. Café Galleri 
samarbeider godt med studentene og lager ofte fester og arrangementer 
etter studentenes egne ønsker.

loftet:
I et intimt og litt nedslitt sørlandshus i Juskestredet finner en Loftet. Det 
originale utestedet går over to etasjer, der det er bar begge steder. Det 
karakteristiske for stedet er live-musikken i helgene i 2. etasje. Her finner 
du en trubadur som muligens spiller på Sørlandets minste scene. I 1. 
etasje er det en karaokebar, der allsangfaktoren er høy. Dette er stedet 
for de som ønsker å teste ut sangstemmen og ha en livlig kveld med flott 
musikk. I baren kan man få servert et utvalg av de mer vanlige øltypene, 
men leter du etter mer eksotiske varer er nok ikke dette stedet for deg. 
Stedet er nok ikke blant det mest besøkte av studenter, og henvender seg 
gjerne litt mer mot den noe eldre garde.

Apotekergaarden:
Apotekergaarden er en restaurant og et utested med lange tradisjoner 
i Grimstad. De tilbyr en enkel og velsmakende lunsj- og middagsmeny, 
og stedet har en lun og trivelig atmosfære. Lokalet innvendig er 
unikt dekorert, og har i tillegg en koselig bakgård med uteservering. I 
bakgården spilles det revy om sommeren. Apotekergaarden har nylig 
begynt å produsere sitt eget hjemmelagde øl, som de er veldig stolte av å 
tilby gjestene sine. De serverer også de fleste varianter av det “Nøgne Ø”, 
et anerkjent, lokalt bryggeri. For de som er ute etter litt mer eksklusivt øl 
er dette stedet å besøke. Det er et populært sted å slappe av en lørdagset-
termiddag, og et sted hvor man gjerne kan være hele kvelden. Det er også 
mulig å spille shuffleboard for de som ønsker en sosial aktivitet, der det 
koster tre kroner minuttet eller to kroner om du er student og kommer på 
mandag eller tirsdag. Ønsker du et sted med hyggelig personale, god mat 
og koselige omgivelser, så er Apotekergaarden anbefalt.

U t e l i v s g U i d e    g R i m s t A d

Fiskerens salgslag:
I havnebassenget i Grimstad, nærmere bestemt på Torskeholmen, holder 
Fiskernes Salgslag til. Dette kan ikke direkte karakteriseres som et utested, 
men i mangelen på serveringssteder langs sjøen har de valgt å lage en 
koselig liten uteservering. Der serverer de øl, vin og annet godt å drikke 
som kan nytes i lag med en skalldyrtallerken eller reker. Liker du ikke 
havets delikatesser, er utsikten til havnebassenget med en øl i hånden 
likevel verdt et besøk.
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ET MASTERSTUDIUM KREVER AT DU TAR ET HELHETLIG ANSVAR FOR UTDANNINGEN DIN. SKAFF DEG INNSIKT 

I BRANSJER SOM ER AKTUELLE FOR DEG ALLEREDE NÅ. FÅ ET SOLID FAGLIG NETTVERK UNDER STUDIENE. LÆR DEG 

Å SETTE OPP EN GOD CV. SKRIV JOBBSØKNADER SOM VEKKER INTERESSE. BENYTT DEG AV VIRKELIG GODE 

MEDLEMSFORDELER, SLIK SOM GRATIS FORSIKRING I GJENSIDIGE. SOM MEDLEM I TEKNA FÅR DU ALT 

DETTE OG MER, SLIK AT DU I VIDESTE FORSTAND BLIR MASTER OF THE FUTURE.

MELD DEG 
INN PÅ 

TEKNA.NO/FUTURE

ET MASTERSTUDIUM 

MELD DEG 
INN I TEKNA  
OG BLI

Tekna er foreningen for deg som har eller planlegger en mastergrad innen teknisk-naturvitenskapelige fag
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22        DEaR stuDENt

Now that I got your attention, let me tell you why 
this text is worthwhile of further attention: this is a 
text about awareness, about opening your eyes and 
expanding you horizons, about getting a voice, in 
the middle of the praised mediocre path. 

inTrODucTiOnS
But first let us introduce ourselves: My name 

is Erika and I am the new editor in chief for 
Unikum. You might be a student “veteran” and start 
the semester with renewed hopes and unrealistic 
expectations, or you might be a new student, doing 
exactly the same as the “veteran” - but without the 
bitter experience of realizing, maybe right before 
your exams, how unrealistic the expectations at the 
beginning of the semester were. Or you might be a 
teacher imploring the skies to give you enthusiastic 
and passionate students - an idealist without cure.  
No matter whom you are, thank you for your time 
and attention and let us hope someday we can have 
a talk face to face. 

“iS ThErE AnyBODy in ThErE? 
JuST nOD iF yOu cAn hEAr mE.
”During my relatively short stay in Norway (since 
2008), I noticed a strange phenomenon: widespread 
apathy towards international “burning” issues, 
especially among the young generation. 

I’m not going to fill you in on the West Bank, 
Gaza Strip, child brainwashing, Zionism, Hamas, 
genocide, Syrian civil war, Pro-Russian separatists 
in Ukraine, Islamic militants, Mali, the drug cartels 
in Mexico, Boko Haram, al-Shabab fighters, South 
Sudan and the like. Partly because it would take 
rather long, partly because I encourage you to find it 
out for yourselves! 

“yOu'LL nEED SOmE inFOrmATiOn FirST. 
JuST ThE BASic FAcTS.”

Read about the world’s major conflicts; get 
informed, but not uncritically. Don’t just absorb the 
information like a sponge. Understanding should be 
your foremost concern, which means filtering the 
information and making new connections between 
these disparate bits of information, while always 
having in view the larger picture. Realize that 
the most important are the connections that you 
yourself make, thus shaping an outlook that is your 
own, and not solely media or society induced. Read 
different texts, compare sources, be interested and 
curious. 

cOmFOrTABLy numB?
I know it is easy to be comfortably numb living in 
a country like Norway. As a friend of mine said: 
“once you have certain freedoms you forget about 
the other's lack of freedom, or elements that could 
constitute impediments to that freedom”. Life 
in Norway is easy, the opportunities endless, the 
system is here to cushion our fall and help us gather 
new strength and give it another try. And maybe 
that is partly the reason why so many Norwegians 
take democracy for granted and feed the bubble 
growing around the country. 

“cAn yOu ShOW mE WhErE iT hurTS?”
As Barry Schwartz noted in The Paradox of Choice, 
there is such a thing as too much choice. As the 
number of choices increases, so does the mental 
effort involved in choice-making, which can lead 
to a cognitive overload and the mind retreating to 
the comfort of the familiar. You’d expect having so 
many choices, as the Norwegian society affords, to 
lead to an overflow of opportunities; but instead, 
paradoxically, it often leads to paralysis. 

This phenomenon causes its own host of victims. 
Just look around you: students having no idea what 
they really want to study, what their vocation is. 
Confused individuals stumbling through their 
lives hoping to fall somehow on the “right” path; 
useless shoppers who demand endless stimulation 
and entertainment, mentally and physically obese 
creatures, small-gods of their microscopic universe. 
Ergo, I would like you to take a good look at yourself, 
at the shape of your thoughts, at your priorities, 
and try to find within you the ambition to develop 
yourself as an individual, in direct connection with 
the whole world, and break free of the narrow 
boundaries of your small trivial universe. 

“cOmE On nOW 
i hEAr yOu'rE FEELinG DOWn.”
Read books, articles, newspapers and magazines. 
Discuss with your friends and feel your brain 
vibrating. Watch movies, documentaries, and shows 
and let your eyes open your mind. Get involved, 
protest and let yourself become a voice. Trust me, 
you can do this; I’d venture to say easily, on the 
side of your school bibliography. Start by mentally 
exploring possibilities, by imagining what you could 
accomplish if you extricated yourself from your 
phone-induced trance and like-hunting on social 
platforms and replaced them with reflection. And 
once you’ve formed a clear image in your mind, act. 

“ThAT'LL kEEP yOu GOinG ThrOuGh ThE ShOW 
cOmE On iT'S TimE TO GO.”
The Ancient Greek Philosopher Aristotle once 
argued that in order to achieve happiness, one 
must learn what balance is. Indulging in too much 
of the fruits of hedonism (pleasure above all) might 
put one out of balance. Therefore, I encourage you, 
dear reader, to never forget you are flesh but also 
rationality and spirit. Try and develop the whole of 
you and not just one of the sides. 

As a student “veteran” I want to warn you that 
you will fail and fall and feel hopeless and miserable 
and disappointed, it is all part of the student 
experience. If it becomes the rule, you might want 
to reconsider your path. 

Have a great year and do not forget to read 
Unikum now and then. Who knows what treasures 
you may find. Oh, and please join us if you did find 
your voice and you want to make it heard. 

 

How to become a super student                       -   The magic Pill  
Dear student
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How to become a super student                       -   The magic Pill  
TekST: eRIkA eRdoS | FoTo: ThomAS hegnA
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As a temporary immigrant you’ll encounter lots 
of annoying things, small, barely visible obstacles, 
that you never would have thought of if they didn’t 
jump right at you when you’re least expecting it. 
The cultural differences in Europe aren’t really that 
big anymore, but there are some small details that 
might be good to know when you’ve just arrived. 
Just doing daily routines like grocery shopping or 
ordering coffee will be slightly different to what you’re 
used to. Or they’ll just seem strange, compared to 
how you usually do stuff. To help you get through 
the small cultural shock it is to be an exchange 
student: Here’s the exchange student’s guide to 
Norway:

LeveL 1: PubLic sPace.
Creatures inhabiting this level: str angers

Like most earthlings, Norwegians claim to be tolerant 
and open minded. This is a lie. A lie. Norwegians aren’t 
only scared of foreigners, they are generally afraid of 
strangers, which is often confused or mixed with 
shyness. In a positive way this makes Norwegians 
less (obviously) racist than the planets average, but 
general xenophobia can be a bit difficult to handle if 
you don’t expect it. Once you’re aware of this detail, 
there are some easy rules to follow, and you’ll manage 
just fine.

rule no. 1: 

norwegians don’t talk to strangers.

 People who talk to strangers are considered either 
crazy or very suspicious. They might even be both, 
and everything else is very surprising and unlikely. 
There are some exceptions to this rule, though. It’s 
ok to ask strangers innocent questions like ”Hvor 
mye er klokka?“ (“What’s the time?“) or to complain 
about the weather, especially if it’s raining or - God 
forbid - snowing. It’s also ok to complain about 
delayed public transportation, but this is usually 
linked to the weather.

The reason why Norwegians tend to avoid strangers 
could be that they have a high need for personal 
space. Norway is a big country with few inhabitants, 
and a consequence of this is that Norwegians are 
used to being on their own, or only in small groups 
where all the other group members are familiar.

rule no. 2: 
be conform. 

Everyone’s equal, and that’s just how it is. Very 
equal. Actually, Norwegians are so much like each 
other that their individuality sometimes becomes 
impossible to discover. If your neighbour has it, you 
should have it too. Blend in. Everything that’s extra-
ordinary might be dangerous, and should be treated 
with the greatest caution. It’s impossible not to be a 
bit awkward when you’ve just arrived from another 
country, so this rule can, and perhaps should, be 
the rule you ignore or break. Mind you, you will be 
stared at. A lot. But as Norwegians are shy by na-
ture, they seldom interact more than just staring at 
unknown stuff that they find unusual. This behaviour 
is manifested in the unofficial social law Janteloven, 
which basically says: ”Don’t think that you’re worth 
anything.“ There are strong forces in Norway that 
are trying to get rid of Janteloven, so by don’t giving a 
shit about conformity you’re also doing the norwegian 
society a favour.

rule no. 3: 

a ”thank you“ is nice, but not 
mandatory. 

This rule is in may ways based on norwegian rude-
ness, or rather lack of politeness. Most Norwegians 
want to be nice, and are kind and service-minded 
when interacting with other people. But (unfortuna-
tely) many polite phrases and gestures like greeting 
acquaintances on the street or simply saying thank 

you are regarded as redundant today. This does by 
no means mean that politeness not is appreciated, 
but for any norwegians it is seen as unneeded.

LeveL 2: shoPPing (or unavoidabLe interaction 
in PubLic sPace)
Creatures inhabiting this level: 
suPermarket or shoP emPLoyees, other customers

One of the things you probably knew very well before 
moving here: Norway is even more expensive than 
you can imagine. And although Norwegians should 
be used to this, they are also very aware of it. They 
are also a bit snobbish when it comes to grocery. The 
cheapest wares are usually avoided because cheap 
equals poor quality, and most Norwegians are picky 
when it comes to food quality. Which makes no 
sense, because the only vegetable it’s easy to grow 
in Norway is fish.

rule no. 4: 

Don’t remind norwegians that wares 
are extremely expensive.

Even the most open-minded and tolerant of Norwe-
gians will ask you why you’re here if you start a con-
versation stating that stuff is expensive. However, if 
you are frustrated by overpriced food you can pour 
your heart out by asking someone why  everything 
is so expensive here. It might be therapeutic. 

ExchangE StudEnt’S guidE to norway

So, you’re one of the lucky ones who’s got an exchange semester in Norway? Welcome! I’m sure your 
Buddys and UiA have taken good care of you when you arrived, but we in Unikum thought we’d help 
you with a small guide to Norway outside of campus.

TekST: TALe HAUkBJØRk ØSTRÅDAL |ILLUSTRASJoN: kRISTINe LAUvRAk

even the most open-minded 
and tolerant of norwegians will 
ask you why you’re here if you 
start a conversation stating 
that stuff is expensive. 
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RUle no. 5: 

You are ”allowed” to buy First Price 
noodles because you are a student

Yes, you are! Not even the worst Janteloven-suppor-
ters will raise an eyebrow. Norwegian students get 
a student loan of approximately 7000 NOK every 
month, and that barely covers anything. So buying 
the cheapest food or basically living of oatmeal is 
standard for students. And you know, you’ll get full 
from beer, but you won’t get drunk from Grandiosa.

RUle no. 4 (reloaded): 

A ” thank you” is nice, but not 
mandatory.

 No, you don’t have to say thank you to the person 
behind the counter, even if you’re going to see them 
many times a week and they’re probably students 
too. Yes, it’s still nice to do so even if you don’t have 
to.

LeveL 3: PaRty
CReATUReS inhAbiTinG ThiS level: NoRwegIaNs, otheR 
hUMaNs aNd bRotheR aLcohoL

Have you ever heard about partying like a norwe-
gian? It’s a very easy, but important ritual that Nor-
wegians perform every friday and saturday night. 
Even though Jesus has been very present in Norway 
for the last 984 years, the most popular god is Bac-
chus. No one will admit this, though. And if you ask 
someone about the criteria for alcoholism and how 
it responds to Norwegian drinking, they’ll just point 
out that the Finns are more alcoholized and depres-
sed than us. Don’t worry, just grab a beer instead.

RUle no. 6: 

Drink! Drink! Drink! Drink! Drink! 
DRiiiiiiinK!

Have you ever experienced the beauty of waking up 
next to your bed with your shoes on and unidenti-
fiable food all over your face? Neither have I. But 
somewhere hidden under the layers of dehydration, 
anxiety and hungoverness that follows a night out in 
Norway, there must be some Holy Grail of catharsis 
that drives Norwegians to get shitfaced every week-
end. Nevertheless, getting drunk with Norwegians is 
the best way to make friends.

As long as you’re aware of there social rules you’ll 
manage just fine during you exchange study. Unless 
you meet an ice bear in the street. Enjoy studying 
in Norway!

have you ever experienced 
the beauty of waking up next 
to your bed with your shoes 
on and unidentifiable food all 
over your face? 
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Filosofistudenten Mads Kapstad har i de siste fem nummerene sett 
på kontroversielle saker med et skråblikk her i Unikum

Hvert eneste år kommer det tusenvis på tusenvis av 
nye håpefulle studenter til universitetene rundt om 
i landet. Ikke bare  i landet, men også i hele verden. 
Likevel så er vi her i Norge ganske priviligerte 
(som dere nok vet siden dere leser denne spalten). 
Hvorfor er vi det? Jo, vi har gratis utdannelse hele 
veien fra 1. klasse på barneskolen til master i X (X 
= hva som helst). Ikke nok med det, vi får til og med 
penger av staten for å gjøre nettopp dette – ja vi får 
gjeld, men langt i fra så mye som i enkelte andre 
land, og gjelden har vi til en stat som i bunn og 
grunn vil oss vel. Er de som kommer og har kommet 
tidligere, klar over hvor heldige de er?

Det siste jeg hørte, så er du garantert opp til åtte 
år i studielån fra staten – det er mange studiepoeng 
det! Du får de pengene fordi du i statens øyne 
er likestilt med en som er i fullt arbeid (sett at du 
tar 30 SP hvert semester), vi vet selvfølgelig alle 
at boligmarkedet i de største byene i Norge: som 
Stavanger, Oslo, Bergen og andre, er befolket av 
noen sultne gribber som bare sitter å venter på at 
det skal komme naive studenter på leting etter et 
sted og bo. Disse gribbene tar ofte mer enn det du 
får i måneden, men det er nå så: det er slik verden 
er og du må jobbe ved siden av. Og la oss hylle de 
studenter som klarer å studere fulltid og allikevel 
klarer å jobbe ved siden av for å leve komfortabelt 

og ikke i et bøttekott. Likevel, til tross for at det 
finnes gribber som tvinger oss til å jobbe mer enn vi 
må, så er det alltid et drama i avisene hvert eneste 
år (slik jeg opplever det) at aldri før har så mange 
strøket ved eksamen ved dette universitetet, eller 
blitt tatt for juks, droppet ut og andre måter det går 
an å havne i medienes søkelys for å ikke være en 
perfekt student. 

Så hvorfor er det slik da? Tar vi det for gitt at vi får 
den faste summen på 7000 kr(ish) hver måned? Det 
blir jo tross alt bare til gjeld som vi har 20 år på oss 
etter endt studie med å betale. Har du egentlig tenkt 
over hva du sier ja til når du søker om studielån fra 
staten? Hvor enkelt et privilegium som nesten er for 
godt til å være sant, nettopp kan ha visst seg å være 
for godt hvis du hviler på laurbærene og finner ut 
etter fem år ved skolebenken her på universitetet at 
du ikke har en eneste grad å vise til, men bare masse 
årsstudium?  Jeg sier ikke at disse menneskene er 
dumme på noe som helst vis, tvert om: det tar et 
meget intelligent sinn å kunne studere så mye 
forskjellig. Det jeg heller sier er: har du tenkt over 
hva du faktisk skal gjøre med livet ditt her på uni-
versitetet? Rådgivningen du fikk fra videregående 
er latterlig dårlig, har vært der selv. Og ofte må det 
er et semester til for å finne ut om du har valgt det 
rette eller ikke. 

HAR DU TENKT?
TekST: mAdS kAPSTAd | FoTo: ThomAS hegnA | ILLUSTRASjon: nAThALIe ThengS SAgLAnd
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De jeg egentlig vil til livs på, eller iallfall få dem 
til å tenke seg om hvorfor de er ved et akademisk 
fakultet. Er de som til støtt og stadig prioriterer ting 
over studiene sine? Slik jeg ser det så har du tre 
måter du kan stå til eksamen på i mer eller mindre 
grad. (Dette kan selvfølgelig være veldig individuelt, 
men dette er min erfaring.) Den første måten er å 
lese pensum, lese det godt og nøye gjennom hele 
pensum: da tror jeg det skal mye til for at du stryker 
på eksamen. Andre måten er å gå på hver eneste 
forelesning (dette er dog avhengig av at du har en 
god foreleser), ta notater og vær aktiv – det betyr 
da: IKKE SITT PÅ DEN JÆVLA FJESBOKA OG PLAG 
ANDRE MED DET!! Har du da tatt notater og fulgt 
med, så skald det også gå bra. Den tredje måten 
(og den beste)  er å gjøre begge deler i varierende 
grad. Har du et godt hode på kroppen så skal kom-
binasjonen av lesning av pensum og deltakelse på 
forelesningene føre deg til målet. Dette er kanskje 
åpenbart for de aller fleste, men jeg blir like 
overrasket over antallet som møter på forelesning 
kontra antallet som er meldt opp i faget: har til dags 
dato aldri sett 100 % av oppmeldte i en forelesning. 

Disse er gjerne også blant de som leser pensum 
i siste liten, ikke følger med og klage senere på at 
de ikke forstår noe – legg fra deg det strikketøyet så 
hjelper det kanskje.

Hvorfor gir jeg dere disse tipsene over hva som 
er lurt, og ikke lurt? Hva dere bør tenke på, og ikke 
tenke på? Det finnes flere grunner til det. Den som 
kanskje flest overser tror jeg: er at du faktisk har 
inngått en avtale med staten når du søker om studi-
estøtte. Faktisk ikke bare med staten, men med skat-
tebetalerne også. DU har pliktet deg til at du skal 
studere på heltid og derfor trenger du penger fra 
staten for å leve slik at du kan studere. Det vil da 
si, at du plikter deg til å gjøre det du kan slik at du 
kan stå til eksamen, og at ved veis ende skal ha noe 
som beviser at du har brukt årene fornuftig. Så mitt 
siste råd her er: tenk deg om før du begir deg ut på 
et nytt studie; ikke studer bare for å studere. Du har 
åtte år til rådighet for å skaffe deg en grad. Bruk de 
åtte årene og vis staten og skattebetalerne respekt 
for at de har troen på deg som et ungt og lovende 
menneske. Alle veier fører til Rom sies det, men det 
hjelper fint lite om du ikke følger noen av dem.
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Noen venter på en idé. Andre har idéer, men vet ikke hvordan 
man begynner å utvikle den. Noen har både evner til å gjøre det, 
og idéer, men får av hvilken som helst grunner aldri begynt. Noen 
begynner, men står fast. Noen  lager noe de skammer seg for å 
vise frem, og tusen på tusener av små påbegynte og glimrende 
fragmenter forsvinner i glemsel blant millioner av terrabyte 
med nedlastede tv serier. Men likevel er det noe som kommer 
tilbake igjen gang på gang. Det er lysten til skape noe, lysten til å 
fortelle noe, lysta til å uttrykke noe. Det er mer enn bare lyst, det 
er noe som må gjøres. Derfor begynte vi med kreativ skriving.

TAnkEn BAk
Tanken er at vi alle har i oss noe naturlig, noe vi må finne frem 
til. Vår egen stemme, som snakker hele tiden, som kommer med 
ideer, men som vi egentlig holder litt tilbake. Fordi vi er litt redd 
for å vise den frem. Derfor samler vi oss og skriver sammen. Det 
er for å komme et steg videre.

DEL 1
Vi bruker et bilde, ord fra en hatt eller tilfeldige setninger i 
en bok. Alle får et ord hver og frie hender til å bruke det som 
en selv vil. Så skriver vi i 45 minutter. Det er kreativ skriving. 
Det er en øvelse i å slippe seg helt løs og la sin egen stemme 
strømme uforstyrret ned på papiret eller inn i flatskjermen.

DEL 2
Og da kommer vi til del to, som noen ganger kan være den van-
skeligste, men også den mest overraskende og belønnende. Det

det begynte med at vi hadde lyst til å 
skrive, at vi hadde lyst til å utrykke oss. 
men hvor skal man begynne?

er når vi gir mesterverket vårt til andre. Når alle har skrevet 
ferdig, leser vi det vi har skrevet for hverandre. Det er lett å 
tenke at det en sjøl skriver er horriblet elendig, men det stemmer 
veldig sjeldent. Det var bare det at en måtte gi det en sjanse. Jo 
ærligere og uforstyrret en klarer å slippe seg løs, jo mer ekte og 
riktig blir resultatet. 

DET unikE
Jeg mener, folks stemme er forskjellige. Noen føler seg i sitt ess 
når de skriver entusiastiske kommentarer om fotballtrenere, 
mens andre skriver morsomme historier. Noen skriver tanker og 
filosofi, mens andre skriver dyp poesi på bokstavrimform.

mEr Enn BArE SkriVinG
Så sitter vi der i stillhet og lytter til hverandres historier og 
tanker. En øvelse i tillit, ikke bare i å stole på hverandre, men 
også i å stole på seg selv og det en har laget. At en har vært 
oppriktig nok til å kunne gi det til hvem som helst. Ikke bare 
fordi det var bra, men også fordi at selv om det ble drit dårlig 
og kan kritiseres i senk av all mulige grunner, så var det likevel 
nettopp dette man ønsket å si.

Jeg er ikke poetisk nok til å fortelle hvordan det føles å sitte 
sammen i et rom fullt av mennesker og lytte til en person om 
gangen. Bare sitte og lytte. Og så den gode følelsen når andre 
lytter til deg.

Kreativ skriving har blitt et sted med mer innhold enn vi 
hadde forestilt oss når vi begynte. Kreativ skriving er et konsept 
som knytter mennesker sammen.

kOm, kOm Å BLi mED
Hvordan kan vi drive dette videre? Hvordan kan vi la flere få del 
i dette? Vi jobber med å gjøre det offentlig, hver uke, sentralt i 
Kristiansand. Når den dagen kommer, møt opp umiddelbart. Vi 
trenger deg, og du trenger dette for deg selv.

kreativskriving@outlook.com

Kreativ skriving
TekST: oLe håvARd SeLAnd | FoTo: Synnøve SoLbeRg | ILLUSTRASjon: AUd mARIT d. STeInbRU



inDrE DiALOG?
Det var en historie om en hønsehauk. Om to barn på en gård med høner hyppig 
angrepet av en hønsehauk med god jaktlykke. Med en stor familie i et rede med 
mye hønserester fra familiemåltidene servert av hønsehauk-far mens hønse-
hauk-mor feier restene. Så var det noe med at de to barna løp etter hauken inn i 
skogen for å finne dem og slå dem i hjel før de tok alle hønsene fra gården, og før 
frokostegg gikk inn i historien for barna og barnas familier. 

Det er viktig med familier, det har jeg alltid ment. Selv om jeg ikke har noen. 
Men om min familie drev hønsebondegård angrepet av hauk, tror jeg nokså 
sikkert at jeg ville løpt inn i skogen etter haukene og tatt noen lange stokker og 
staket redet i det stykker. Men i historien om barna, tror jeg poenget var det 
moralske dilemmaet barna stod ovenfor når de med både fysisk og moralsk 
overtak kikket ned på bitte små fugleunger uten en anelse skyld i noe som helst. 
Bitte små munner som sultent strekker seg mot himmelen for å fange maten som 
faller ned fra foreldrenes jaktvirksomhet. Og med brutalt og ufølsom, rå styrke 
sier man; du skal dø for at jeg skal få leve. 

Så knuser man dem til små biter med stokken, til de slutter å skrike. 
Foreldrene forsvarer redet, de må slås i hjel med stokken. Du ville ikke gjort det, 
du ville ikke. 

Joda, det ville jeg. Om det stod et fuglerede mellom meg og min overlevelse, 
så ville jeg det, Det gjør litt vondt å tenke på det. Det flyr som et flimmer forbi. 
Synet av en stokk som knuser unger. Mange ting kan knuses. Ting vi ser hver dag. 
Folk, for eksempel.

Ikke tenk på det. Jeg ser det for meg.Ikke se på det. Det går ikke. Det er som å si; 
du kan tenke på hva du vil, men ikke tenk på en grønn elefant. Så er den da der. 
Den har flyttet inn. Åh, ikke tenk mer. 

Det er akkurat som “den gangen” som man ikke skal tenke på. Da hjernen 
fikk tanken om at det ville vært vondt hvis tåneglen bare plutselig sprakk i små 
biter og falt av. Aargh! Nå tenkte vi på det. Og ikke se det for deg. Ikke føl på den 
tenkte følelsen av en spiker som bryter tåneglen. Det gjør vondt. Men i hvertfall 
glemte vi fugleungene! Aargh!! Der er dem igjen! 

Tånegl, fugleunger. Tåneglen går over, det var ikke så ille. Det er verre hvis vi 
knuser ballestener med hammer. Ikke tenk på det heller. Og ikke tenk på å stikke 

ut øyne med syler som er så tynne at du ikke merker at du går på demfør du 
kjenner en ising i hjernen og et dunk i bakhodet av sylen som har glidd gjennom 
hele hodet. 

Bare gå bort og håp at noe tar oppmerksomheten vekk. Du kan ikke gå bort 
fra oss, vi er med. Forstår du ikke det? Jeg er dømt til dette. Dømt til å være i 
støyen fra en hjerne. Støyen fra en hjerne som ikke går bort. Jeg kjenner smerten 
i fugleunger, tær, baller og øyne, samtidig, Det er litt rart egentlig. 

Skal jeg ta den veien, eller den? Oi nå glemte jeg smerten. Eller det vil si; jeg 
husket den igjen. Hva om jeg konsentrerer meg om smerte? Konsentrasjon er 
vanskelig å holde. Kanskje de forsvinner hvis jeg fokuserer på dem. Vi forsvinner 
ikke. Det er sant; det er jo meg alt sammen. 

Skulle ønske det var stille. Skulle ønske det var stille. Jeg trenger et mantra å 
fokusere på; trenger et mantra å fokusere på.

 Se, det er flott med hjernen! Når man trenger noe er det stille, men når man 
vil være i fred er det uendelig med jammer. Det er som om hjernens aktivitet er 
en omvendt funksjon av behovet for den. Når det er mørkt og still, og man går 
tur, er den et overflødighetshorn. Når man konsentrerer seg for å få ideer er det 
stille. 

Det er akkurat som barn. Når det leker og gjør noe helt ubrukelig er de 
energirike som små tornadoer og produserer umåtelig støy. Be dem om å vaske 
opp, så er de helt lamme i kroppen. Hjernen er slik. Sånn, nå glemte du tåneglene. 
Aaaarrrgh, der var de igjen! Og baller. Og syltynne syler gjennom baller, som 
grillaspyd. Og hammer som slår ballene. Og en lyd fra kjøtt som sprekker. Å, vær 
stille! Vær du stille! Bare gå videre; du er der snart. 

Henne. Jeg hadde glemt henne, Jeg kan ikke huske engang jeg gikk så lenge uten 
å tenke på henne. Det gjør enda mer vondt enn baller. Hva er verst? Det er som 
barna som stod med stokker for å knuse fuglebarna. 

Enten kommer sulten og eggløshet, eller smerten ved å ta en familieidyll til 
døden fordi verden engang er slik at hauken tar levende bytte til middag. Jeg 
tenker det blir det samme som at jeg engang har blitt sånn at jeg er fanget i en 
uendelig masete hjerne som maser kontinuerlig og minner meg på ting som gjør 
vondt. Som døde unger, sprukne tånegler, og henne. Henne. 

Se så, nå er jeg der.

Hønsehauk
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MaNDag 11. august
Kl. 10.00:  Åpningssermoni
Kl. 11.30: Opprop og informasjonsmøter
Kl. 11.00: Festivalområdet åpner opp
Kl. 11.00: Lunchbuffet Kafe Kampus kr 20;
Kl. 15.00: Ekstra faddergruppeinndeling Møt opp: fadderstand i 
 Vrimlehallen
Kl. 16.00: Aktivitieter på festivalområdet
Kl. 22.00: Konsert på plenen
Kl. 23.00: Etterfest Østsia

tIRsDag 12. august
Kl. 09.00:  Semesterstartkurs
Kl. 11.00:  Studiestartfestival
  KSI studiestartcup, oppmelding på stand
Kl. 12.00:  Grilling på festivalområdet, gratis grillmat
  KSI aktiviteter
Kl. 14.00:  Miniteater G-bygget
  Studiestrategikurs B1 018, kl 14.15
Kl. 15.00:  Ekstra fadderrunde i Vrimlehallen
Kl. 16.00:  Aktiviteter på festivalområdet
Kl. 21.00:  Konsert Østsia

ONsDag 13. august
Kl. 14.15:  Studiestrategikurs, auditorium B1 018. 
Kl. 15.00:  Ekstra fadderrunde. Møt opp på fadderstanden 
  i Vrimlehallen
Kl. 16.00:  Grilling med KRIK i Bertesbukta.
  Fadderstyret serverer gratis grillmat. 
Kl. 18.00:  Sykkelauksjon i Vilhelm Kragshall
  (Vrimlehallen). 
Kl. 21.00:  Pub på Østsia

tORsDag 14. august
Kl. 10.00:  Kjøp og salg av bruktebøker i Vrimlehallen
Kl. 17.00:  Konsert i Kilden med Kristiansand Symfoniorkester og 
  Marte Wullf. Lounge med DJ og servering på brygga.
Kl. 20.00:  Østsia sparker i gang Torsdagsquiz

FREDag  15. august
KL 17.00: Rebusløp i regi av stiften
Kl. 17.45: Årets første KRIK-trening på Spicheren
Kl. 20.00: Etterrebusfest med DJ på Østsia
 
LØRDag 16. august
Kl. 16.00: Konserter med flere av byens talentfulle aritster
 og musikkstudenter på fiskebrygga. 
Kl. 17.00: Hus til hus. Rebusløp i regi av KRIK. Bli kjent med 
 forskjellige deler av byen.  
Kl. 21.00: Pub på Østsia

sØNDag 17. august
Kl. 17.00: Oppvarming før Startkampen på Østsia
Kl. 18.00: Start-Strømsgodset. Billetter kr. 50 kan kjøpes 
 i egen billettluke på Sør-Arena før kampstart. 
Kl. 21.00: Fotballaften på Østsia

“stuDENt FOR 100” staRtER. stuDENttILBuD I BYEN, 
gJELDER 18-24. august. 

MaNDag 18. august
Kl. 15.00: Ekstra fadderrunde. Møt opp på fadderstanden 
 i Vrimlehallen 
Kl. 21.00: Pub på Østsia. 

tIRsDag 19. august
Kl. 14.00: Talentjakten i B1 007. Denne dagen ønsker vi å synliggjøre 
 Agder som en spennende og attraktiv kompetanseregion
 for studenter. Sammen med ressurspersoner fra 
 næringslivet ønsker vi å vise frem de muligheten og det 
 mangfoldet som finnes på Sørlandet. 
Kl. 15.00: Coffe Hour i Lilletunsstova i kantina i regi av ESN. 
Kl. 16.00: Piknik med konkurranser i Gimleparken nær UiA. 
Kl. 20.00: International pub på Østsia. 
Kl.20.30: Uttak til UiA Lacrosse på Kristiansand Stadion.
Kl. 21.00: Politisk pils med Politicus på Østsia. 
Kl. 22.00: Spillkveld og biljardturnering på Østsia.  

ONsDag 20. august
Kl. 15.00: Ekstra fadderrunde. Møt opp på fadderstanden i 
 Vrimlehallen.
Kl. 16.00: Båttur met MOT i turistbåten Maarten. 
Kl. 18.00: Pub til pub. Oppmøte på Kick. I regi av KSI. CC: 50 kr. 
Kl. 21.00: Pub til Østsia    

tORsDag 21. august
Kl. 10.00: Dyreparkens studentdag. Gratis inngang for studenter
  i Dyreparken og badeland. 
Kl. 16.00: Sandvolleyball ved KRIK på volleyballbanen ved
 Spicheren. 
Kl. 21.00: Torsdagsquiz på Østsia. 

FREDag 22. august
Kl. 06.00: Aquaramandag. 
Kl. 21.00: Stand-up med Vidar Hodnekvam på Østsia. 

LØRDag 23. august
Kl. 17.00: Minifestival arrangert av fadderstyret.
Kl. 22.00: Togaparty på Østsia.  

StudieStartfeStival og  fadderprogram
KRISTIANSANd
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MaNDag 11. august
Kl. 11.00: Studiestartfestival: Festivalområdet åpner.
Kl. 15.00: Omvisning/rundtur i Grimstad. Filmkveld etterpå. 
 Oppmøte ved Bluebox. I regi av KRIK, og Laget. 
Kl. 16.30: Grillfest for studenter og ansatte på plenen utenfor Bluebox.
Kl. 22.00: Konsert i Bluebox: Razika og rytmeklubben. 

tIRsDag 12. august
Kl. 09.00: Studiestrategikurs i aud C2 036.
Kl. 11.00: Lunchbuffet i Kafe Kampus. 
Kl. 13.00: Semesterstartkurs i aud C2 036 med IT, bibliotek og Fronter.
Kl. 16.00: Rebusløp på og utenfor campus. 
 Avsluttes med grilling på Groos. 
Kl. 18.00: Båttur med Bjelken. 
Kl. 20.00: KRIK-trening i Holvikahallen.
Kl. 22.00: Konsert på Bluebox: Lemaitre. 

ONsDag 13. august
Kl. 12.00: Aktivitetsdag for studenter med barn. 
Kl. 17.00: Pubræs i regi av ØVD. 
Kl. 18.00: Grilling på Groos i regi av KRIK og Laget.   

tORsDag 14. august
Kl. 17.00: Blåtur i regi av KRIK og Laget. 
Kl. 20.00: Quiz på Bluebox. 

FREDag 15. august
Kl 11.00:  Skjærgårdstur med Solrik.  
Kl. 18.00: Togparty i regi av KRIK og Laget.
Kl. 20.00: Brunpøbb på Bluebox.  

LØRDag 16. august
Kl. 12.00: Olympiaden i regi av GSI. 
Kl. 20.00: Stressless i regi av KRIK. 
Kl. 22.00: Togafest på Bluebox. 

sØNDag 17. august
Kl. 16.00: Tur i regi av KRIK og Laget. 
Kl. 20.00: Studentkirke på Bluebox.

MaNDag 18. august
Kl. 16.00: Barnefilm i Bluebox. 
Kl. 18.00: Swingkurs del 1 på rom C2 020. 
Kl. 19.00: Foredrag på Bluebox.

tIRsDag 19. august
Kl. 15.00: Barnefilm i Bluebox
Kl. 16.00: Oppdagelsesferd på sykkel. 
Kl. 18.00: Poker på Bluebox

ONsDag 20. august
Kl. 18.00: Swingkurs del2 av 2 på rom C2 020.
Kl. 20.00: Stand-up med Vidar Hodnekvam på Bluebox. 

tORsDag 21. august
Kl. 10.00: Dyreparkens studentdag. 
Kl. 16.00: Hei på deg! Opplevelsestur over de fem heiene som omkranser Grim-
stad. 
Kl. 20.00: Quiz på Bluebox. 

FREDag 22. august
Kl. 20.00: Brunpøbb på Bluebox. 
Kl. 20.00: Fest på Café Galleri i regi av Fadderordningen og Café Galleri. 

LØRDag 23. august
Kl 12.00: Gatefest/minikonsert i regi av Fadderordningen i gågata/platebaren. 
Kl. 22.00: Hawaiifest på Bluebox. 

sØNDag 24. august
Kl. 19.30: Dansekveld. Arr. «Kom og dans» i 2.etg på Grimstad kulturhus. 
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