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Ventus, Studentmediehuset i Bodø, ar-
beider etter Vær Varsomplakatens regler 
for god presseskikk. Den som mener seg 
rammet av urettmessig avisomtale opp-
fordres til å ta kontakt med redaksjonen. 
Pressens faglige utvalg (PFU), er et kla-
georgan oppnevnt av Norsk Pressefor-
bund. Forbundet har medlemmer fra 
presseorganisasjoner og allmennheten, 
og behandler klager mot pressen i pres-
seetiske spørsmål.
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Hjelper deg med studentøkonomien

LEDER

Snøen glimter med sitt fravær, so-
len skinner og vi går mot vår. For 

mange av bidragsyterene i Ventus 
magasin betyr dette at vi nærmer oss 
slutten. Praksis er like rundt hjørnet. 
Siden vi overtok magasinet etter tid-
ligere styre har det skjedd mye. For-
mat, størrelse, opplag og layout har 
gjennomgått endringer. Det samme 
har engasjementet fra næringslivet i 
byen. Vi selger anonser som aldri før 
og kan si oss strålende fornøyde med 
å gi videre et Ventus i overskudd. Et 
Ventus som både blir sett og hørt. 
Men til hvem? 

Ventus er studentenes medieka-
nal. Radio, magasin og nettavis. 

Det er vår mulighet til å bli sett, hørt 
og å få det vi synes er viktig på dags-
orden. En unik mulighet for den som 
vil skrive eller være på luften på en 
frekvens som når ut til hele Bodø. Et 
nytt styre skal velges. Har du lyst til å 
være en del av dette? 

Vi skal ha årsmøte i mars, hvor du 
har muligheten til å ta på deg 

et lærerikt og morsomt verv. Ikke la 
denne sjansen gå fra deg.

Johanne Koivunen Hoff

Magasinredaktør
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Det skjer mye spennende på Campus for ti-
den. En gladnyhet er at studenthuset skal 

åpnes igjen, takket være en solid jobb fra SOB-
styret og engasjement fra mange frivillige. Det 
er likevel viktig å påpeke at arbeidet nettopp 
har begynt. Hvis det ikke er nok aktivitet på hu-
set frem til avtalen skal evalueres i høst, så vil 
studenthuset bli lagt ned.

En sak som skaper mer diskusjon i student-
massen er beslutningen om å øke semes-

teravgifta med hundre kroner. Etter at student-
samskipnaden i Narvik (SSIN) og Bodø (SSIB) 
ble slått sammen i begynnelsen av 2013, har 
Studentinord slitt med store økonomiske pro-
blemer. Den nye samskipnaden har sett nær-
mere på hvordan de kan sikre en bærekraftig 
organisasjon i fremtiden, og et av tiltakene er å 
øke avgifta vi må betale to ganger i året.

Vi betaler semesteravgift for å få best mulig 
velferdstilbud, og pengene vil i det store og 

hele gå tilbake til oss studenter. Pengene brukes 

på studentboliger, barnehage, treningstilbud, 
kantine og rådgiving. Dette er helt sentrale til-
bud og absolutt verdt å betale for å ha tilgjen-
gelig. Hundre kroner er både mye og lite i et 
større perspektiv. De pengene sparer du inn ved 
å droppe og kjøpe den siste ølen på byen en sen 
lørdag kveld. Samtidig er det mye penger for en 
allerede tynnslitt student-lommebok. 

Det er flere som reagerer på at Studentinord 
tidligere har sagt at sammenslåingen ikke 

ville gå ut over studentene. Som ProStud-leder 
Kristoffer Grorud er inne på i saken inne i ma-
gasinet, så er det trist at at studentene må betale 
for konsekvensene av sammenslåingen. Jeg vel-
ger likevel å se det hele fra en litt annen vinkel.

Det er utrolig viktig for oss å ha en sterk sam-
skipnad. Vi er helt avhengig av å ha gode 

velferdstilbud, og når Studentinord er i den si-
tuasjonen de er i nå, så må vi gjøre det vi kan 
for å opprettholde organisasjonen. Det vil være 
katastrofe for alle involverte om samskipnaden 

går konkurs, og derfor velger jeg heller å gjøre 
det beste ut av situasjonen. 

Vi får kanskje ikke igjen for å betale mer i lø-
pet av den nærmeste fremtid, men studen-

tene gjør det i et lenger perspektiv. Det er det 
som er viktig å tenke på. 

Tenk lenger enn til i morgen
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Recent scientific research has put into ques-
tion the theory of the life cycle of the cell. So 
far the cell was analysed and studied as if it was 
a complex being, it was assumed that the cell 
performed the same vital functions for a person 
or an animal. Being born, growing, reproducing 
and dying is the analogy commonly drawn bet-
ween the cell and a human life cycle. What if 
the cell was born, to reproduce and return to its 
original state?

We have heard of the great progress made in 
the field of medicine based on stem cells. It gi-
ves us a great hope to stand up to diseases that 
doesn’t have known cure. The great and recog-
nized value of stem cells lies in their undifferen-
tiated and pluripotency characteristics. A stem 
cell can reproduce by mitosis originating two 
new similars cells to the germinal or to become 
a specialized cell such as a red blood cell or a 
bone cell. 

The recent research create much enthusiasm to 
be the solution to diseases like leukemia. Ho-
wever, it has been investigated just one side of 
the stem cells. At present it has been found that 
the life cycle of a stem cell is reversible, namely, 
a cell that has been specialized for a particular 
function, whether it is to transport oxygen or 
transmit nerve impulses, can rejuvenate the ini-

tial undifferentiated state. Confer to the cell in-
volves the ability to choose to live a hypothetical 
tomorrow or yesterday already known within an 
organism that only goes in one direction with 
no ability to return.

The key word is rescheduling. Stem cells not 
stagnate and not arranged in a particular func-
tion and so on until the end of its existence. 
Cell division is a process that accompanies the 
person throughout his life. As the organism 
grows, the number of cells increases and also 
their degree of specialization. Reprogramming 
an adult cell causes regain the ability to mutate 
in another cell corpuscle. This finding opens up 
a wide range of possibilities when it comes to 
regenerate organs, with the advantage that the 
cells used are of the same patient. This prevents 
technical problems as immune support and also 
moral convictions. Reprogramming is the Ro-
setta stone that can shed light on so controver-
sial concept like is life, because appealing to the 
smallest and inherent of our being may find new 
answers to what we really are.

The finding of this cell potential has received 
the Nobel Prize for Medicine 2012. The lau-
reates are John B. Gurdon and Shinya Yama-
naka who receive the prize ”for the discovery 
that mature cells can be reprogrammed to be-

come pluripotent”, notes the Nobel Assembly. 
Gurdon already in 1962 spoke of ”the 
specialization of cells is reversible”. 
For this destroyed the nucleus of an 
egg of a frog by means of ultraviolet
light, he extracted intestinal cell nucleus and 
enucleated egg implanted in. The egg was develo-
ped and became a tadpole genetically identical 
to the donor of the DNA. Meanwhile, 
Yamanaka has found that only four genes are re-
quired to transform the adult cells into embryo-
nic-like cells, which has called induced pluripo-
tent stem cells, known as iPS cells.

The findings of these researchers open the 
door to other scientists so that they can develop 
new diagnostic methods and use alternative 
therapies. This finding gives us a new expecta-
tion to cope with higher Trojan horse of modern 
medicine, cancer. If a tumor ”roughly” triggers 
the uncontrolled proliferation of malignant 
cells, the best way to combat this is to avoid 
rollback abnormal growth or tumor cells to 
normal development.

We believed that the cells flowed like our lives, 
we thought a moment the cells were diluted and 
we with them, but it turns out there are some 
that can be traced upstream without that we can 
still follow its lead.

Living to be
BORN AGAIN

Tekst: Ricardo Gonzalo Garcia de León
E-post: ricardo.g.garciadeleon@hotmail.com

Studentsamskipnaden i Narvik (SSiN) og Stu-
dentsamskipnaden i Bodø (SSiB) ble i begyn-
nelsen av 2013 slått sammen til én samskipnad, 
Studentinord. Den nye organisasjonen tok over 
den svake økonomien til SSiN, og har store et-
terslep på vedlikeholdsutgifter. Nå begynner 
den økonomiske snuoperasjonen.

Helt nødvendig
Jørn Åselid er styreleder i Studentinord. 
Han sier at det er nødvendig å iverksette
noen tiltak som kanskje ikke slår like godt an 
blant studentene. 
– For å sikre en bærekraftig organisasjon må 
vi tjene inn penger, og da må vi se på våre inn-
tektskilder. Den ene er semesteravgiften som vi 
har besluttet å sette opp med hundre kroner. Så 
har vi våre kjer-
nevirksomheter 
som er student-
boliger og kan-
tinedrift. Der vil 
også prisene gå opp. Barnehageprisene er i stor 
grad regulert ved lov, så der er det ikke mer å 
hente, forteller Åselid .
– Vi spiller med de kortene vi har fått utdelt fra 
Kunnskapsdepartementet, og dette er helt nød-
vendige tiltak, forsikrer Åselid. 

Sint
Kristoffer Grorud er leder i ProStud, den største 

studentforeningen på univeritetet.  Han under-
streker at det er regjeringen sin feil at økonomi-
en til samskipnaden er så dårlig som den er nå.
– Jeg synes der er helt udugelig av politikerne 
å slå sammen de to samskipnadene. SSiB hadde 
en god økonomi, og hadde fått finansiert stu-
dentboliger før sammenslåing. Med en enkel 
handling klarte politikerne å kjøre økonomien 
rett ned i dass, forteller Grorud.
– Det er virkelig en tragedie at Bodø-studentene 
nå får kjenne de dårlige beslutningene til Stu-
dentsamskipnaden i Narvik og til regjeringen på 
kroppen.

Selv om Grorud er skuffet over de beslutningene 
som har blitt gjort er han enig i at de tiltakene 
som nå skal iverksettes er nødvendige.  
– Jeg var sint da jeg hørte om sammenslåingen, 
og jeg har vært sint siden. Samtidig retter jeg 
blikket fremover. Vi foreningsledere skal jobbe 

mot en bedre stu-
dentvelferd, og det 
innebærer også 
at fremtidens stu-
denter får de sam-

me tilbudene som vi får. Hvis ikke vi gjør noen 
grep, så går jo Studentinord konkurs. Det ville jo 
vært en tragedie både for oss og for studentene 
i Narvik. 

Stort press
Kristoffer Grorud mener at sammenslåingen har 
ført med seg flere konsekvenser enn en dyrere 
hverdag for studentene. 

– En naturlig konsekvens av sammenslåingen er 
jo at boliggutbyggingen har blitt utsatt. Om ikke 
hele prosjektet, så hvertfall delvis. Bodø er jo en 
by med et stort press på boligfronten, og det har 
ikke blitt noe bedre etter sammenslåingen, av-
slutter Grorud.

Blir Tøft 
Jørn Åselid som selv er student i tillegg til styre-
leder i Studentinord tror det blir en tøff oppgave 
å få økonomien på bena igjen. 
– Det departementet har sagt er at vi må klare 
denne sammenslåingen innenfor egne budsjett-
rammer. Det betyr at Kunnskapsdepartementet 
ikke har noe mer å bidra med, og vi er nødt til å 
skaffe inntektene selv. Det er en avgjørelse som 
er tatt på departementsnivå, og det blir en tøff 
oppgave for oss, sier Åselid. 

Tekst: Mats Myrstad
E-post: myrstad.mats@gmail.com

Må handle. Jørn Åselid mener Studentinord må gjøre det beste med de kortene de har fått utdelt.  Foto: Mats Myrstad

Sint. Leder i ProStud, Kristoffer Grorud. 
Foto: Arnfinn Storsveen

Studentene må betale dyrt for sammenslåingen av studentsamskipnadene i Bodø og Narvik.

Nå blir det dyrere å være 
  student i nord

”Med en enkel handling klarte politiker-
ne å kjøre økonomien rett ned i dass”
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Bygget har stått tomt siden fadderperioden i fjor høst. Nå gjenåpnes 
studenthuset med nytt navn og ny giv.

Velkommen 
til UFO

Ny profil. Studentleder Bjørn-Åge Nilsen får drømmene sine realisert når Samfunnet snart blir til UFO. Foto: Vetle Nielsen Skal fylles. Barlokalene er tomme, uforandret og støvete, mens storsalen har vært brukt til eksamener fremfor store artister. Alle foto over: Ole-Fredrik Lambertsen

Tekst: Vetle Nielsen 
E-post: vetle.ventusmedia@gmail.com

En lang prosess er endelig over for Studentor-
ganisasjonen i Bodø (SOB). I lang tid har SOB-
styret jobbet for å åpne studenthuset på nytt, 
etter at den forrige avtalen gikk ut etter fadder-
perioden sist semester. Nå har brikkene falt på 
plass for en gjenåpning. SOB har fått en avtale 
om å holde huset åpent ut 2014, og planlegger å 
ha første åpningsdag i mars.

Studentleder Bjørn-Åge Nilsen har brukt mye 
krefter på saken siden han vant studentlederval-
get i fjor. Nå er han glad for at brikkene har falt 
på plass, og gleder seg over at huset skal åpnes 
på nytt.
– Jeg er veldig lettet over at dette har gått i or-
den. Når man får gjennomslag for noe man 
stilte til valg på, så føler man jo at man har nådd 
et av målene. Det er det beste vi kunne håpe på, 
sier studentlederen til Ventus.

Tidligere har studenthuset hatt det tradisjonelle 
navnet Samfunnet. Nå ønsker SOB å åpne huset 
med ny helt giv, og har derfor valgt å bytte ut 
navnet på lokalet. Det nye navnet blir UFO, en 
forkortelse som står for Universitetsfritidsord-
ningen. 
– Det er mange årsaker til det. Det er en profe-
sjonell aktør inne i bildet, men det er studen-
tene som har regien på det hele. Det blir på lik 
linje med et studentersamfunn, for det er stu-
dentforeningenes ansvar å fylle huset med fes-
ter, temakvelder og lignende. Samtidig har nav-
net Samfunnet blitt en belastning i Bodø. Man 
har prøvd ulike varianter av det navnet, men 
vi ønsker å lage en helt ny kultur. Det er også i 
sammenheng med at vi har blitt et Universitet, 
sier Nilsen. 

Lavterskeltilbud
SOB har i tankene at UFO skal holde åpent 
rundt tre-fire dager i uken, men ønsker i ut-
gangspunktet å se an behovet etter hvert. 
– Det vil bli et lavterskeltilbud. Det vil være et 
åpent hus for alle, ikke bare når det er større ar-
rangementer som for eksempel konserter. Det 
skal være et tilbud hvor studentene kan komme 
på en vanlig ukedag med faste åpningstider. Det 
er dette vi vil bygge videre på. Studenter skal 
kunne gå ned dit etter en forelesning for å ta seg 
en kaffe. Det er også viktig at prisene er lave nok 
til at studentene vil komme tilbake, sier Nilsen.
Det er Studentsamskipnaden i Nordland (Stu-
dentinord) som eier huset. De poengterer at det 
er viktig at studentene viser at de ønsker å ha 

huset åpent i tiden fremover.
– Det er viktig at studentene fortsetter å vise 
engasjementet sitt. Det er viktig at man får kon-
tinuitet og at det blir aktivitet, slik at det blir et 
attraktivt sted å være. Studentene må være ivrig 
i å gripe det tilbudet de har, sier Jacob Normann, 
konstituert direktør i Studentinord. 

I alt 54 studenter har meldt seg som frivillige for 
å øke aktiviteten på UFO. Det settes  det stor pris 
på av både SOB og Studentinord.
– Jeg synes det er kjempeflott, og så bra må det 
også være. Man trenger frivillige for å drifte, 

ten av jobben i det nye studenthuset, men det 
er opprettet et nytt selskap som skal stå for den 
daglige driften. Selskapet har fått navnet Stu-
denthuset UFO AS, og de skal også leie ut stu-
denthuset til større arrangementer og konserter. 
Det synes Nilsen er positivt.
– Det er mange positive sider ved den nye drifts-
modellen. Overskuddet fra driften skal deles 
mellom selskapet og studentene. I tillegg vil alle 
arrangementer i regi av eksterne aktører ha stu-
dentpriser, lover studentlederen. 

Han mener det fortsatt er utfordringer som 

gjenstår for å skape liv på UFO i et lenger løp.
– Det som blir utfordringen nå er å selge dette 
ut til studentmassen. Vi må skape høy nok akti-
vitet til at leieavtalen blir fornyet til høsten. Hvis 
kontrakten ikke blir det, har vi fått beskjed om at 
huset vil bli lagt ned, forteller Nilsen.
Det er behov for enda flere frivillige for å gjøre 
jobben lettere.
– De frivillige skal gjøre alt fra å stå i baren, til å 
være vakter og drive med markedsføring. I til-
legg kan de komme med egne forslag til hva de 
vil gjøre. Vi har blant annet noen som skal være 
quizmaster noen ganger i måneden, sier Nilsen. 

Han legger til at det vil bli noen frynsegoder til 
de som stiller opp som frivillig.

men det er kjempefint at studentene er enga-
sjerte. Det er ingenting som er bedre enn det, 
sier Normann. Studentlederen trodde det skulle 
bli vanskelig å få nok frivillige til å få gjennom 
driftsmodellen, men det skulle vise seg å ikke bli 
så vanskelig som ventet. 
– Jeg trodde den største utfordringen skulle bli 
å få på plass frivillige. De har faktisk meldt seg 
som frivillige jevnt og trutt hele veien, forteller 
Nilsen.

Nytt selskap
Det er studentene selv som skal gjøre mestepar-

Fornøyd.  Studentleder Bjørn-Åge Nilsen får drømmene 
sine realisert. Foto: Sindre Groven



Nyheter Februar 2014 Februar 2014  Nyheter8 9

De fleste studenter har kjent på følelsen av å stå 
på egne bein for første gang, og dermed også 
være ansvarlig for egen lommebok. Norske stu-
denter med vanlig lån og stipend får utbetalt 
rundt 7.080 kroner i året av Lånekassen, som i 
utgangspunktet skal dekke til alle hverdagslige 
utgifter som husleie, mat og andre hverdagsar-
tikler. Veldig mange opplever at den summen 
ikke strekker til, og havner dermed i økonomis-
ke problemer det er vanskelig å komme ut av.  

Silje Sandmæl er kjent gjennom TV3-program-
met «Luksusfellen», 
men er i utgangspunk-
tet en profilert forbru-
kerøkonom i DNB. Hun 
har vært i kontakt med 
mange studenter som 
sliter med tynn lom-
mebok, og tror bedre 
økonomisk opplæring hadde hjulpet mange stu-
denter på veien.
– Hele den økonomiske situasjonen snus på ho-
det for mange når de flytter for å studere. Plut-
selig må man betale både for mat og bolig, og 
man blir nødt til å få et mer bevisst forhold til 
for eksempel strømforbruk og internett og tv-
abonnementer. Det kan ta litt tid å tilpasse seg 
den nye tilværelsen, men mitt inntrykk er at de 
fleste lærer av sine feil og finner en balanse. En 
god del av disse feilene kunne nok vært unngått 
med mer opplæring innen personlig økonomi i 
skolen, sier Sandmæl. 

Hun mener det er viktig for studenter å se etter 
billige utveier i hverdagen.
– Det er mange småting man kan gjøre i hverda-
gen for å spare penger, som å planlegge matinn-
kjøpene dine, kjøpe brukt og benytte deg av 
studentrabatter. Men i det store og det hele er 

det viktigste å ha oversikt over hvor mye penger 
som kommer inn og hvor mye som går ut, sier 
hun.

– Hva er dine beste tips for å oppnå dette?
– Mitt beste tips er rett og slett å sette opp et 
budsjett. Tenk gjennom alle utgiftene du vet du 
vil ha, gjerne et helt år frem i tid. Det du har 
igjen etter faste utgifter, setter du opp på mat, 
klær, sosiale arrangementer og så videre. Husk 
også å ha en buffer, så takler du uforutsette ting. 
Ved å se over forbruket ditt i nettbanken med 

jevne mellomrom, kan du rette opp hvis du er i 
ferd med å bruke for mye penger, forteller hun.

– Dyrere å leve
Mange studenter ser seg nødt til å jobbe ved 
siden av studiene for å få økonomien til å gå 
rundt. Det mener Sandmæl både har en positiv 
og negativ side.
– Studentene har fått langt dårligere levevilkår 
de siste årene. Det er blitt dyrere å leve, spesi-
elt å bo. Godt over halvparten av de som jobber 
ved siden av skolen mener jobbingen går utover 
studiene. Å jobbe ved siden av skolen er både 
nødvendig, lærerikt og viktig for å forberede seg 
til arbeidslivet og for å starte pensjonsopptje-
ning. Likevel er ingen tjent med at studentene 
må jobbe så mye at de får dårlige karakterer, 
bruker langt flere år enn de ellers ville gjort eller 
i verste fall dropper ut av studiene, sier forbru-
kerøkonomen.

Er det noen gjengangere i hva studenter bruker 
unødvendig mye penger på?
– Alle sløser litt innimellom. For studenter, som 
ofte lever «fra hånd til munn», er det spesielt 
viktig å være bevisst rundt disse pengetyvene. 
Typisk studentsløsing er på mat og drikke, som 
fastfood, kantinemat, kjøpekaffe og alkohol. Er 
man mye ute på byen, blir det fort noen taxi-
turer også. I tillegg kommer uvaner som snus, 
røyk, godteri og brusdrikking, sier hun.

Mangel på kunnskap
Sandmæl får mange hen-
vendelser fra studenter 
som er ute etter råd og vei-
ledning. De avslører ofte 
mangel grunnleggende 
kunnskap.
– Jeg får mange forskjel-
lige typer henvendelser, 

spesielt rundt reglene for studielån, BSU og kjøp 
av leilighet. Jeg opplever også at mange ikke har 
grunnleggende kunnskaper om personlig øko-
nomi. Noen vet for eksempel ikke hva renter er. 
Jeg tror mange foreldre kan ha gjort ungdom-
mene sine en bjørnetjeneste ved å gi dem penger 
til det meste, uten at de selv har skjønt at man 
må tjene penger for å bruke dem, sier hun.

For mange er det ekstra mange utgifter i begyn-
nelsen av året. Det er det viktig å ta hensyn til 
når man skal planlegge økonomien. 
– Mitt råd er å sette opp en plan for hvordan 
pengene man har skal brukes, basert på de 
store utgiftene de vet vil komme. Februar er et 
eksempel på en måned hvor det typisk hoper 
seg opp med utgifter, som TV-lisens og forsik-
ring. Disse «uforutsette» utgiftene kan velte hele 
økonomien. Ta hensyn til de beløpene også, sier 
hun.

Hjelper deg  
Sliter du med å få økonomien til å gå rundt? Vi 
har spurt kjendisøkonom Silje Sandmæl om noen 
gode råd for å bedre vår økonomiske hverdag.

”Typisk studentsløsing er på mat og drikke, 
fastfood, kantinemat, kjøpekaffe og alkohol”

Tekst: Vetle Nielsen
E-post: vetle.ventusmedia@gmail.com

med studentøkonomien

Hjelper gjerne: Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, gir gjerne veiledning 
til studenter som trenger hjelp med økonomien. Foto: Anette Nort/DNB
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    for toppkarakterene

Et vanlig syn på lesesalen er stu-
denter med ørepropper og ulike 
typer hodetelefoner. Pass på.

Når du sitter på lesesalen og forsøker å studere, 
gjør man hva som helst for å få et lite forsprang.  
Alle har ulike metoder for å komme inn i «stu-
die-modus», og nødvendige tiltak blir gjort for å 
tilrettelegge for en effektiv økt der en lærer mest 
mulig.
 
Ikke hør på Bjarte Tjøstheim!
Å høre på Radioresepsjonen er morsomt, men å 
høre på Bjarte Tjøstheim er ikke et reelt alterna-
tiv for å komme inn i «studie-modus». Du har 
ikke stengt ute forstyrrelser fra omgivelsene, 
du har bare byttet dem ut med konsentrasjons-
vampyrer du liker bedre.
Engasjerte programledere som jobber for å un-
derholde deg, ødelegger for fokuset ditt. Kom-
mersielle radiostasjoner gjør alt de kan for å 

er laget for å øke konsentrasjonen og unngå at 
hjernen reiser avgårde. Det hjelper mot alle tan-
kene som minner deg på ting du bør gjøre. Det 
er behagelig for den kreative hjernehalvdelen, 
og du blir mer fokusert og lærer pensum fortere.

Så istedenfor å høre på popmusikk når du bru-
ker Spotify, kan du høre på studiemusikk. Vi har 
laget en ferdig spilleliste på Spotidy som er helt 
gratis. Søk på «ToppkarakterSystemet» spillelis-
te, eller gå inn på http://toppkaraktersystemet.
no/studiemusikk for å få tilgang.

Lykke til med lesingen!

holde deg interessert, slik at du skal følge med 
når de har reklamepause, som er konstruert for 
å stjele oppmerksomheten din. 

Spar DJ Broiler til vorspiel
Å synge med på DJ Broilers «Vi tar en bånnski»  
er heller ikke å anbefale mot uengasjerende pen-
sum.  Hører du på popmusikk skaper det bilder, 
assosiasjoner og vekker minner som drar bort 
fokus fra pensum. Det gjør at du kan sitte å lese 
et helt kapittel, uten at du husker hva som stod. 
Du har lagt godt til rette for dagdrømming. 

Det er veldig vanlig blant studenter å høre på 
popmusikk eller radiosendinger. Det kan virke 
som et godt alternativ mot «pensumkjedsom-
het», men problemet er at når du ikke klarer å 
holde fokus lærer du heller ingenting. Alle ti-
mene på lesesalen kan fort bli forgjeves.

Superstudenter hører på studiemusikk
Et bedre alternativ er å høre på studiemusikk. 
Studiemusikk er en spesiell type musikk som 

Tekst: Nikolai G. Høibo
Forfatter av boken ToppkarakterSystemet

Studentinord lanserer nye nettsider 3. mars.

Besøk oss på

www.studentinord.no

Derfor ødelegger Spotify

Nikolai Høibo er en av forfatterne bak 
boken «Toppkaraktersystemet». Topp-
karakterSystemet er et resultat av et stu-
dentprosjekt som ble startet for å dekke 
forfatterenes egne behov for bedre studie-
teknikker. Typisk for studenter med mange 
jern i ilden, trengte de å finne ut av hvor-
dan de kunne lære pensum veldig raskt.

OLYMPISKE 
DE

– og afterolympics på SkuBare

Meld på ditt lag 
oppkalt etter et land.
(Max 10 personer pr. lag)

Ajour

VINTER-
LEKER

MØRKVEDHALLEN 7. MARS 19.00

Pris pr. lag: 1000,-

Billett publikum 
(Mørkvedhallen og SkuBare): 50,- 

PÅMELDING OG BILLETTSALG I GRÅSONA 17. OG 18. FEBRUAR

Premieutdeling kl 23.00 
Utkledning premieres

18 års grense

Afterolympics på SkuBare inkludert i billetten
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I mange år har studentforeningen Nugla arran-
gert en årlig fest dedikert til sjømat, «havets af-
ten». Dette er en gallakveld der man kan fråtse 
i et sjømatkoldtbord som byr på noe for enhver 
smak. Deretter har festen fortsatt til de tidlige 
morgentimer på gyngende grunn. I år har Nugla 
derimot slått på stortromma. Sammen med fa-
kultetet for biovitenskap og akvakultur har de 
bestemt seg for ikke bare å lage en helaften, men 
et helt døgn med sjømat i fokus. 

Lars Berg-Hansen er leder i Nugla og kan for-
telle at planleggingen startet for lenge siden.

– Vi har jobbet siden september for å få dette 
til. Vi tok tidlig kontakt med Handelshøyskolen, 
Spir, Børsgruppa og FSV, for å høre hva de kun-
ne tenke seg å ha med på en karrieredag. Vi vil 
få dagen til å passe for så mange som mulig. Det 
er ikke et opplegg som kun skal være tilpasset 
«fiskestudenter», forteller Berg-Hansen.

En innholdsrik dag
Havets døgn sparkes i gang med en karrieredag 
som har som formål å knytte sjømatnæringen 
og studenter ved UiN tettere sammen. Time-
planen er fylt opp med åtte foredragsholdere fra 
blant annet SINTEF, BELLONA og sjømatrådet. 
I tillegg vil den tidligere fiskeri- og kystministe-
ren, Lisbeth Berg-Hansen, ta turen for å snakke 
for de fremmøtte. 

Karrieredagen vil ikke bare bestå av foredrag. 
Gråsona vil bli gjort om til minglesone for én 
dag, og over 15 bedrifter som viser noe av bred-
den og mulighetene i havbruksnæringa vil ha 
stands der. Her vil alle studenter ved UiN ha 
muligheten til å slå av en prat med de forskjel-
lige bedriftene. 

Etter en dag med kunnskapspåfyll, mingling og 
diskusjoner vil det bli arrangert et vorspiel for 
spesielt inviterte, og de som har rukket å kjøpe 
seg en billett. Her vil studentene igjen få mulig-

het til å snakke med foredragsholdere og be-
drifter, men i en litt mer avslappet setting enn 
tidligere på dagen. Dagen avrundes med «havets 
aften» med levende, stemningsfull musikk.

Skavland, «The Voice» og NRK
Med storsatsingen kommer et ansvar for å un-
derholde de fremmøtte og betalende studen-
ter og bedrifter. Derfor har det blitt bestemt at 
foredragene ikke skal ha den vanlige formen vi 
studenter er så altfor vant til. De skal ha en så-
kalt «Skavland»-vri. Dette betyr at de vil ta mer 
form som et talkshow enn en forelesning, der 
flere foredragsholdere vil møtes til diskusjoner 
og meningsutvekslinger. 

Arrangørene har også skrudd på sjarmen og 
invitert et par kjendiser som skal underholde. 
Adrian Jørgensen fra fjorårets «The Voice» på 
TV 2 har sagt ja til å ta fram gullstrupen og syn-
ge på UiN denne dagen. I tillegg vil eventyrer, 
polfarer og marinejeger Rune Gjeldnes holde et 

Et døgn med delikat sjømat

Tekst: Marthe-Lise Lein
E-post: marthe.lise.lein@gmail.com

Du har kanskje hørt om havets 
aften, men har du hørt om ha-
vets døgn?

foredrag om det å sette og sprenge grenser. Dette 
foredraget vil bli holdt under vorspielet før «ha-
vets aften».

Håper på stor oppslutning
Nugla-lederen tror det vil bli en historisk høy 
oppslutning på karrieredagen og middagen, noe 
som ville snudd trenden fra de siste årene. 

– En av grunnene til at vi har utvidet arrange-
mentet er for å få skapt blest rundt det. Hvis vi 
går litt tilbake i tid har de nok fylt salen på «Ha-
vets aften», men de siste årene har det vært litt 
mindre. Vi satser likevel på å få solgt alle billet-
tene fordi vi har jobbet såpass lenge med det og 
begynt tidlig med markedsføringen, forteller en 
positiv Berg-Hansen.

Arrangørene har jobbet lenge for å få realisert 
havets døgn, og det koster ikke bare svette og 
tårer. De har slått hodene sammen med øko-
nomer for å få det til å gå rundt, uten å blakke 

Hav av reker. På festmiddagen vil det bli servert ymse delikatesser fra havet.  Foto: Universitetet i Nordland

studentenes lommebøker med høye billettpri-
ser. Hovedsponsorene til havets døgn er AKVA 
group og Nova sea. De har sammen med salg av 
bedriftsstander og billetter gitt nok inntekter til 
å finansiere døgnet med fisk og fest.

Havets døgn vil bli arrangert 9. april, som er da-
gen etter Sett Sjøbein-konferansen som finner 
sted i Bodø. Noe som også er nøye planlagt av 
den hardtarbeidende arrangørgjengen. 

Nugla’s nyttårstur for studenter ved FBA gikk 
av stabelen 7-9. februar. 24 forventningsfulle 
var med til helgens destinasjon, Sulitjelma 
hotell. Etter innlosjering, og den obligato-
riske fredagstacoen, var det klart for tvungen 
sosialisering med quiz som omfattet alt fra 
pica pica til svenske politikere. 

Ut i de små timer ble det god stemning, men 
det la ingen demper på lørdagens aktiviteter. 
I forbindelse med åpningshelga til OL kunne 
ikke Nugla være noe dårligere. Det ble av-
holdt tenning av den olympiske ild, fremfø-

OL-stemning på 
nyttårstur

Nysgjerrig på hva vi gjør og hvordan 
du kan engasjere deg i din student-
forening?
 
For studenter ved Fakultetet for biovitenskap 
og akvakultur (FBA) er det lett å engasjere seg 
i en studentforening. De har Nugla! Nugla er 
ikke bare studentene ved FBAs stemme opp 
mot fakultetet, universitetet og i annen stu-
dentpolitikk, men også som arrangør for so-
siale aktiviteter gjennom året. 

Den største happeningen i 2014 blir ”Havets 
døgn”, som arrangeres 9. april i regi av Nugla. 
Det blir fullt trøkk fra morgen til kveld. Be-
stående av karrieredag på dagen med spen-
nende foredrag og bedrifter stående på stand 
i gråsona. På kvelden er det Havets aften, en 

Nugla ønsker frivillige 
Tekst: Kristin Rønvik/Styremedlem Nugla
E-post: kristin.ronvik@hotmail.com

Tekst: Kristin Rønvik/Styremedlem Nugla
E-post: kristin.ronvik@hotmail.com

sjømatbuffe bestående av de beste råvarer fra 
havet, etterfulgt av en lettbent fest med le-
vende musikk. 

For å kunne gjennomføre og gjøre brak-
suksess på Havets aften trenger Nugla 
frivillige. Dette er da DIN mulighet til å 
realisere ambisjonen om aktiv deltagelse i en 
studentforening og ikke minst være del 
av et stort arrangement uten 
sidestykke. 

I vårsemesteret holder Nugla kontoret åpent 
fra 11-13 hver mandag og torsdag. Da er det 
muligheter for kaffe, lese siste nytt  av tids-
skrifter, kjøpe billetter til Havets døgn, og 
ikke minst melde seg som frivillig til Havets 
aften.

ring av nasjonalsangen og det ble gjennomført 
ulike olympiske grener. Blant annet snø-dart, 
skotthyll, kubb og hinderløype. Disse grenene 
skulle alle deltakerne gjennom. 

Etter en vellykket gjennomføring av OL var det 
badstue og basseng i skjønn forening. 
Etterfulgt av en bedre middag med påfølgende 
premieutdeling. Gullfesten fortsatte med 
stormende jubel og høy sigarføring. Utslitte og 
klare for blåuke satte de kursen hjem. Alle var 
enige om at det hadde vært en fin 
tur.

Ivrige. Har realisert drømmen om «havets døgn». F. v.: Julie 
Jensen, Ole Martin Løfsnes, Lars Berg-Hansen og Henrik 
Krogstad. Foto: Lisa Andrea Kulen Strømmen

Foto: Nugla
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Katrine Bragstad går i 2.klasse ved journalis-
tikkutdanninga på Universitetet i Nordland. Ho 
har sjølv deltatt på to fadderperiodar, det eine 
året som fadder. Denne gongen skal ho vere sje-
fen over det heile.

– Det starta med at eg var ute på byen med no-
kre vener og fortalte at eg kunne tenke meg å 
vere fadderleiar. Der og då la eg ikkje så mykje i 
det, men i ettertid byrja eg verkeleg å tenke over 
det. Ryktet seier at det kan vere stressande å vere 
fadderleiar, men eg konkluderte med at dette var 
noko eg kunne lære mykje av, seier ho.

– Kvifor passar du denne rolla?
– Eg er engasjert og sit med forskjellige verv som 
gjev meg kunnskap om skulen. Elles er eg glad 
i utfordringar og gjev meg ikkje lett. Ein annan 
ting som kan vere ein fordel er at eg er smågal og 
tørr å ta sjansar.

Vil toppe heile driten
I fjor var det Charlotte Ivarjord som var fadder-
leiar, og Bragstad vil heilt klart hente inspirasjon 
frå ho. Sjølv om det kan bli ei utfordring, vil ho 
likevel prøve å få til ei endå betre fadderperiode 
for dei nye studentane. 

– Vi vil prøve å gje folk ein følelse av at dette ver-
keleg var noko ein er glad ein fekk med seg. Ho-
vudfokuset vårt no er å finne ein stor artist eller 
band til avslutningskonserten. Elles skal vi gjere 
det vi kan for at alle aktivitetane og arrangemen-
ta held ein høg standard, seier fadderleiaren. 

Står ansvarleg
Oppgåva til fadderleiaren er å fyrst og fremst ha 
det overordna ansvaret for alt som blir vedtatt 
og bestemt. Elles skal ho saman med styret, sy 
saman eit program som skal glede alle – både 
unge studentar, eldre studentar, studentar med 
born og så vidare.  
– Eg skal ha kontakt med fadderleiarane frå dei 
forskjellige studentorganisasjonane og dei som 
har melder seg som fadder. Min jobb blir å vere 
tilstade på alt som skjer, hjelpe til der det trengst 
og sjølvsagt ta imot dei nye studentane så godt 
mogleg. Går noko galt er det eg som står som 
ansvarleg, seier Bragstad.

I fadderprogrammet er det nokre arrangement 
som er sjølvskrivne og som fadderstyret i år 
ikkje har tenkt å endre på.
– Bli-kjent fest, temafest, barnas dag og avslut-
ningskonserten står sjølvsagt allereie på lista. 
Utifrå det har dei forskjellige studentorganisa-
sjonane i Bodø eit ansvar om å arrangere noko 
innanfor deira fakultet.

Fleire i lag 
Journalistikkstudenten hadde berre ein mot-
kandidat, men stakk til slutt av med fleste stem-
mer og fekk jobben som fadderleiar. Ho ser på 
tittelen som ein stor oppgåve, og trekker fram at 
studentane ved Universitetet i Nordland er van-
de med at fadderperioden held høg standard. 
Heldigvis får ho hjelp.
– Eg har eit fantastisk styre som har og skal 
hjelpe meg. Dei er alle utruleg flinke og spreiar 

mykje positiv energi, noko som kjem godt med 
når ein blir sittande å planlegge i timesvis. Eg 
hadde ikkje klart meg utan dei, seier Bragstad.

Fadderstyret har allereie fått prøvd seg på opp-
gåva, då dei i januar arrangerte fadderveke for 
dei nye internasjonale studentane. Dei byrja då 
planlegginga i november, midt i eksamensperio-
den.
– Det var litt hektisk, men vi enda opp med eit 
program som både vi i styret, faddera og dei nye 
studentane var fornøgde med. Vi fekk veldig 
gode tilbakemeldingar, noko som gav oss inspi-
rasjon til å fortsette med det gode arbeidet, seier 
fadderleiaren.

Positivt fokus
Allereie i starten av juni forventar Studentor-
ganisasjonen i Bodø (SoB) at fadderstyret skal 
levere budsjettet sitt. Likevel gjenstår det eit par 
ting etter denne fristen, og dei som har eit verv 
må som oftast bruke ein del av sommarferien for 
å bli ferdige i tide.
– Vi satsar på å vere ferdig med det meste til 
starten av juni, men for min del går det greitt å 
jobbe i sommarferien også. Det er ikkje slik at 
vi er avhengige av å vere i Bodø, for vi får gjort 
mykje over telefon og e-post, så eg ser ikkje 
mørkt på det. Eg visste at det kom til å bli mykje 
jobbing når eg tok på meg rolla som fadderleiar, 
men eg skal prøve å ha det kjekt på vegen fram 
mot den store eldprøva i august. Ein ting eg gle-
der meg til er å sjå tilbake på fadderperioden når 
den er over, å tenke: Dette gjekk jo jævlig bra. 

Vil overgå fjorårets    
   fadderperiode

Studenttinget ved Universitetet i Nordland har vald ny fadderleiar, 
og planlegginga er allereie i gang. 

Tekst: Vilde Jensen 
E-post: vilde.jensen93@gmail.com 

Positivt innstilt. Årets fadderleiar Katrine Bragstad ser på tittelen 
som ein stor oppgåve, og gleder seg til fadderperioden begynner. 
Foto: Vetle Nielsen
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Studere på Svalbard?
Universitetssenteret på Svalbard tilbyr studier i 

biologi, geologi, geofysikk og teknologi

Søknadsfrist: 15. april
www.unis.no

Vi håper du vil bli med oss i IOGT Bodø?

IOGT er en partipolitisk og religiøst nøytral organisasjon. Vårt mål er å arbeide for at «alle mennesker skal få  et rikt, 
fritt og meningsfylt liv i fredelige samfunn preget av likeverd, og uten de problemer som bruk av alkohol og andre 
rusmidler medfører». Du må derfor forplikte deg til ikke å bruke rusmidler, så lenge du er medlem av IOGT. Ønsker du 
å vite mer om vår organisasjon, kan du klikke deg inn på www.iogt.no. 
Etter en periode med lite aktivitet, starter vi nå opp igjen arbeidet med å rekruttere nye medlemmer. Nå er tida kommet 
for å utvikle ny og meningsfylt aktivitet, så derfor henvender vi oss spesielt til dere som er studenter ved Universitetet i 
Nordland. Dere er ressurspersoner fra ulike deler av landet, som vi er svært interessert i å komme i kontakt med. 
Kanskje kan det være greit for deg som for eks. nylig er tilflyttet byen, å få nye «kontaktflater» og litt annet å tenke på 
enn selve studiene? 
IOGT Bodø eier nå ei hytte på Fjell,Valnes, som blant annet er tenkt brukt til medlemmenes beste. Siden vår avdeling 
har rimelig god økonomi, har vi tenkt å oppgradere selve hytta og uteområdet, slik at den blir mer attraktiv å bruke for 
våre medlemmer. Vi tar også sikte på å kjøpe en båt, som kan brukes til fiske og turer i skjærgården. Hytta, som ligger i 
flotte omgivelser ikke langt fra Saltstraumen, vil være et viktig samlingspunkt både på fritiden, til møtevirksomhet og til 
å benytte i våre prosjekter. 
I tillegg til å ha det trivelig sammen, har vi også som mål å engasjere oss i sosialt arbeid knyttet opp mot barn/ungdom 
som har det vanskelig, for eks. barneleire, støttekontaktgrupper, prosjekt opp mot enslige innvandrerbarn/ungdom, osv.. 
Men, for å kunne engasjere oss i slike prosjekter, trenger vi flere aktive medlemmer. Behovet er stort!
IOGT Bodø etterspør derfor personer som kan tenke seg å være med «på laget». Vi trenger noen som blant annet kan 
tenke seg å være med på å utforme hytteområdet, delta i sosiale prosjekter, delta i «fysiske prosjekter»(eks. turmarsjer, 
fisketurer), være dataansvarlig/med i ledelsen og/eller være med på å planlegge og gjennomføre de aktivitetene som vi 
sammen bestemmer at vi vil satse på. 
Kort sagt: Vi har mange interessante oppgaver å ta fatt på og ser fram til å få deg «på laget».   
Så derfor: «Hiv deg rundt» og ta kontakt, enten på telefonnummer: 95011776  
eller  pr. e-post: iogtbodo@hotmail.com.                        

Hilsen oss i IOGT Bodø.

Annonse

Noen har 
vært positive, 
mens mange 
har vært kritiske og 
forvirret.

Øyvind Risborg er student på 
organisasjon og ledelse og synes 
det er vanskelig å evaluere semesteret.
– Det var mye som var bra. Mange klaget over 
filosofien og at det var for lite fagspesifikt, men 
dette er jo fag vi må ha uansett så det var greit å 
bli ferdig med det. 

– Hva kunne blitt gjort annerledes?
– Organiseringen var problematisk. Måten fra-
vær ble registrert på, informasjon om foreles-
ningene og de obligatoriske møtene var forvir-
rende og merkelig lagt opp. 

Fokus på informasjon og struktur
Ansvarlig for dannelsessemesteret Tom Jacob-
sen er enig med Øyvind Risborg i det han sier.
– Vi er nødt til å forbedre strukturen og infor-
masjonen som blir gitt. Hovedfokuset frem mot 
studiestarten i august vil ligge der. Vi vil ikke at 
de nye studentene skal gå i 5-6 uker å lure på hva 
de egentlig er med på.
– Det faglige innholdet synes jeg var en suksess! 
Ideen er veldig god, men det er mye vi kan bli 
bedre på. Det har vært mye forvirring og teknis-
ke vanskeligheter rundt informasjonen og dette 
må vi bli mye bedre på neste år. 

Foreløpig er det vanskelig å se noen effekt av 
semesteret. Dette vil bli gjort på et evaluerings-
seminar 6. Mars.

De nye studentene dette semesteret startet på et 
dannelsessemester. Det var basert på universite-
tets ønske om å gjøre studentene bedre i stand 
til å studere og engasjere seg og legge grunnla-
get for kunnskap, fagkompetanse og ferdigheter 
studenten skulle ha med seg videre i studiene.

Ved UiN har prosjektet fått varierende respons 
blant studenter og ansatte – hvordan fungerte 
det egentlig?

Målet med dannelsessemesteret
Tidligere studentleder Øystein Strømsnes var en 
del av planleggingen som medlem i fakultetssty-
ret og var med på å bestemme at denne ordnin-

gen skulle bli prøvd ut 
ved UiN.
– Målet var jo at de nye 
studentene skulle tileg-
ne seg studieteknikker 
og bli kjent med hva 
som forventes av dem 
som studenter. Samti-
dig ønsket vi å gi alle en 
innføring i de forskjel-
lige fagene innen sam-
funnsvitenskapen og at 
alle skulle bli kjent med 
hverandre og andre 
studier, sier Strømsnes.

Øystein forteller det 
var forventet at noen 
ville være kritiske til 

prosjektet, men at han tror de fleste innser at se-
mesteret har kommet godt med.
– Studentene ser det kanskje ikke i dag, men om 
et år eller to vil de tenke ”wow, det var egentlig 
ganske nyttig”!

Blandet mottakelse
Mottakelsen blant studentene har vært blandet. 

– Hvilke endringer vil gjøres neste høstsemester?
– Neste år vil det bli holdt samlinger som er stu-
diespesifikke. Dette er for at studentene på sam-
me studier skal få møtt hverandre og jobbe med 
for eksempel journalistikk eller sosialt arbeid. 
Studentene vil først og fremst samles i kom-
munikasjonsdelen og vi vil forsøke å organisere 
studentene i kollokviegrupper.

Tom Jacobsen er helt klar på at responsen har 
variert.
– I begynnelsen var mange kritiske, men utover 
i semesteret ble tilbakemeldingene mer positive. 
Da begynte studentene å se nytteverdien.

Dette var første gang dannelsessemesteret ble 
prøvd ut ved UiN og det er alltid noen som må 
være de første prøvekaninene. Prosjektet kjøres 
også ved neste studiestart, men det satses på at 
det da blir enda bedre enn det var for studentene 
som startet i 2013.

Om studentene som begynte i høst ble dannet er 
det vanskelig å si noe om før den endelige rap-
porten kommer. 

Positive. Øystein Strømsnes 
(øverst) og Øyvind Risborg.

I fjor høst innførte Univer-
sitetet i Nordland (UiN) 
dannelsessemester for nye 
studenter ved fakultet for 
samfunnsvitenskap. I ettertid 
er det blandede følelser blant 
studenter og ansatte.

Tekst & foto: Tiril Vik Nordeide
E-post: tiril90@hotmail.com
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Solskjær har nå fått flere kamper 
som manager i Cardiff, uten sær-

lig hell. På overgangsmarkedet gjor-
de han som ekspertene fryktet. Han 
hentet tre nordmenn, og det uten 
nevneverdig suksess. 

Hver helg sitter vi og håper at 
norske Cardiff skal vinne hver 

kamp, så lenge de ikke møter våre 
favorittlag. Enda mer sikkert er det 
at vi håper Dæhli, Eikrem og Berget 
skal få spilletid, og være involvert i 
mål. Dette har vi sett lite av, og enda 
sjeldnere har vi sett Cardiff vinne. 
Hva betyr da dette? Har ikke Nor-
ges beste trener det som skal til? Og 
enda mer bekymringsverdig er det 
at tre store norske spillere ikke helt 
får det til. Det er jo noe vi har sett tid-
ligere i dette årtusenet.  

Man må kunne si at Eikrem ikke 
har slått helt til. Berget har fått 

marginalt med spilletid, mens Dæhli 
virkelig har gjort sakene sine bra. De 
fleste spår at unggutten vil bli en 
stor spiller, og det med god grunn. I 
sin debut for Cardiff fikk han knappe 
ti minutter, og ble fullt fortjent kåret 
til banens beste. Noe som må sies å 
være en prestasjon i seg selv. Totalt 
sett er det ikke en skandaløs uttel-
ling. Det er egentlig som forventet, 
men det kunne utvilsomt vært bed-
re.

For Solskjær har det derimot ikke 
gått som ventet, og det burde 

vært bedre. Jeg er sikker på at den 
mye omtalte Vincent Tan gjerne 
skulle sett at mannen fra Nordmøre 
hadde sanket inn litt flere poeng, 
men det skal sies at det ikke alltid 
er trenerens feil. Laget til Solskjær er 
ikke akkurat et stjernegalleri til tross 
for at det ikke er pengemangel hos 
Cardiff. det. De bruker langt over 
halvparten av tiden på å tenke ut 
hvilke trekk de skal gjøre. Det er jo 
helt sprøtt. 

Vi kan konkludere med at mye 
kan bli bedre for de norske re-

presentantene våre i verdens beste 
liga, men at det er grenser for hva 
vi kan forvente av guttene og deres 
lagkamerater. Da får vi bare vente 
og se om den løse kanonen Tan gir 
Solskjær den tiden han trenger for å 
bygge sitt eget lag, og eventuelt om 
vi vil få se enda flere nordmenn for 
Cardiff i verdens vakreste liga.

Sigve Kvellestad

Sportsredaktør

Fredag 21.02.2014      Bodø/Glimt – Molde, kl. 16.15 i Nordlandshallen

Onsdag 26.02.2014    Bodø HK – Drammen HK, kl. 17.30 i Bodø Spektrum

Søndag 09.03.2014     Aalesunds FK – Bodø/Glimt, kl. 16.00 på Color Line   
             stadion

Onsdag 19.03.2014    Bodø HK – FyllingenBergen, kl.18.00 i Bodø Spektrum

OL i Sotsji er endelig i gang, og 
sportselskere kan omsider plante 
seg i sofaen for å se norske utøvere 
sanke medaljer. Dette virker imid-
lertid ikke å være det de fleste bryr 
seg om.

Da TV 2 ble tildelt rettighetene til å vise OL i 
Sotsji møtte de meget stor motstand fra folket 
i Norge. Tidligere hadde NRK privilegiet med 
rettigheter på OL, og at det plutselig 
skulle bli mesterskap på en annen 
TV- kanal ble for mye for en-
kelte. 

Nå som de olympiske le-
kene er i gang har ikke 
kritikken latt vente på 
seg. Seerne har insett at 
TV 2 sender reklame. 
Dette er tydeligvis noe 
som opprører veldig 
mange. Det har siden star-
ten av mesterskapet vært 
hett på sosiale medier, og det 
er tydeligvis mange som er veldig 
oppgitt over det tilbudet TV 2 kommer 
med.

Det de fleste av kritikerne mest sannsynlig ikke 
tenker over, er at TV 2 er en reklamefinansiert 
TV-kanal. De er derfor avhengige av inntekter 
fra reklame. Hva er egentlig problemet med ett 
par reklamer i løpet av en fellesstart i langrenn? 
Ingen dør av det. Se det heller fra en positiv side, 
for da får man jo faktisk en naturlig tisse- eller 
kaffepause. 

Det er jo heller ikke slik at reklamene kommer 
på ugunstige tidspunkt i øvelsene som sendes 
på TV, tvert imot. De har gjort sitt ytterste for å 
få plassert reklamene der det passer best for oss 

som vil se våre nordmenn prestere bra i Sotsji. 
TV 2 gikk faktisk så langt som å kutte ut rekla-
me gjennom hele sprinten i langrenn. Hva tapte 
de på det? Jo, hele sju millioner kroner, og det 
på noen få timer. Også 30 kilometer med ski-
bytte ble tilrettelagt for oss seere, da reklamene 
ble plassert tidlig i rennet slik at man kunne få 
med seg innspurten. Fakta er at de faktisk er på-
lagt å ha 12 minutter med reklame i løpet av en 
time. Mesteparten av reklamene blir lagt mel-
lom de ulike konkurransene, og de resterende 

på tidspunkter som gjør at man ikke mis-
ter avgjørende situasjoner under 

øvelsene. Går det ikke da an å gi 
TV 2 skryt for at de prøver å 

gjøre det beste for oss seere? 
Jeg klarer faktisk ikke å 
skjønne hvor bortskjemte 
og grinete enkelte viser 
seg å være!

Hvis vi tenker litt større 
på dette så vil det være 

katastrofalt for Norge om 
reklame på TV skal forsvin-

ne. Det vi da sitter igjen med 
er at NRK er det eneste nyhets-

mediet i Norge, og hva skjer da med 
den frie og uavhengige pressen? Reklame er en 
av flere grunner til at vi faktisk har en velfunge-
rende og stort sett veldig bra pressestand i dette 
landet. 

En annen ting er jo at TV 2 faktisk leverer et 
mye bedre produkt enn det NRK har klart å gjø-
re da de sendte OL. Jeg mener det finnes mange 
flere dyktige journalister og programledere i TV 
2 enn det gjør i noen annen kanal i Norge, og 
derfor blir det hele en mye bedre opplevelse for 
oss seere.

Kenneth Haagensen Husby

Reklame for OL

Håndballgruppa til BOSI har rundt 25 aktive 
medlemmer som trener to ganger i uka. I tillegg 
til å ha med et damelag i bedriftsserien, har de 
gjort det bra på tidligere cuper med både herre- 
og damelag, og tok sølv i fjorårets BIB cup (be-
driftsidrettsturneringen).  Damelaget har i til-
legg til dette vunnet to av de siste fire kampene 
i bedriftsserien.

Kjersti Buseth er aktivitetsleder i BOSI Hånd-
ball, og forteller at håndballgruppa har et veldig 
bra miljø.

– Folk tuller litt med hverandre og vi spøker og 
ler og har en positiv omgang. Det er aldri sure 
miner på treninger, det er for eksempel lov til å 
gjøre feil og bare la det gå, forteller hun.

Sosiale sammenkomster
I tillegg til å ha det gøy sammen på trening, hen-
der det også at håndballspillerne møtes utenfor 

Kjersti Buseth mener BOSI 
Håndball har fått et ufortjent 
dårlig rykte. Nå vil hun bevise 
at ryktene tar feil. – Vi har det
veldig bra sammen, forteller 
hun. 

banen. De har nettopp hatt lagfest med alle spil-
lerne, og planlegger å ha en eller to til på slutten 
av året. Buseth mener det er viktig at folk trives 
sammen på trening. Som aktivitetsleder er noe 
av det viktigste å sørge for at folk gleder seg til 
å komme på trening. Hun tror miljøet i BOSI 
generelt er bra.

– Det blir ikke noe positivt ut av å tenke ”å nei, 
nå må jeg dra på trening igjen”, hvis det blir en 
tvang så er det bedre at folk kutter ut. Da er det 
bedre at folk tenker ”Nå er det trening! Kom 
igjen, skal du også være med?”. Jeg tror det er 
ganske bra miljø for alle i BOSI. Vi møtes jo 
gjennom en felles interesse. Det hjelper jo for å 
bli kjent med folk, så hvis du møter de i gangen 
på skolen så kan du si hei og bygge opp en rela-
sjon derfra.

Trives godt. Kjersti Buseth mener det er et godt miljø blant 
håndballspillerne i BOSI. Foto: Rachel Elisabeth Antonsen.

Ufortjent dårlig rykte
Til tross for at håndballspillerne trives godt 
sammen både på og utenfor banen, mener Bu-
seth at det florerer et dårlig rykte om håndball-
gruppa. Nå ønsker hun å rette opp det dårlige 
inntrykket.

– Jeg synes kanskje vi har fått et ufortjent dår-
lig rykte. Jeg tror det er noen som har vært å 
misforstått litt på noen treninger. Jeg har bare 
fått hørt ”via via” om noe en gang, så det dårlige 
ryktet henger nok litt med oss. Så jeg vil få frem 
at vi har det veldig bra sammen. Vi kommer fra 
alle fakultetene og politihøgskolen, og vi er i alle 
aldre, så folk går godt sammen. 

Aktivitetslederen ønsker også at flere skal kom-
me på trening.

– En dag var vi 7 på trening, i starten av året 
var vi nesten 30. Jeg ser litt an på hvor mange 
vi er på trening, også legger jeg opp treningen 
etter det. Vi prøver å spille mye, for det er jo det 
som er gøy. Bare hiv dere med! Hvis dere lurer 
på noe er det bare å spørre på BOSI Håndball 
på Facebook.

Bra miljø: BOSI Håndball håper enda flere ønsker å ta del i det gode miljøet de har i håndballgruppa. Foto: BOSI

Tekst: Rachel Elisabeth Antonsen
E-post: Racheleantonsen@gmail.com

Godt miljø blant 
 håndballspillerne

Vil du spille håndball?
 BOSI Håndballs treningstider:

  Tirsdager fra 21-23
  Torsdager fra 21-22 
Sted: Mørkvedhallen.
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Tekst: Niklas Johnsen & Sigve Kvellestad 
E-post: skv048@gmail.com

1. Rosenborg BK
2. Molde FK
3. Strømsgodset IF
4. SK Brann
5. Viking FK
6. Haugesund FK
7. FK Bodø/Glimt
8. Lillestrøm SK
9. Aalesunds FK
10. Vålerenga IF
11. IK Start
12. Sogndal IL
13. Sarpsborg 08
14. Sandnes Ulf
15. Odds BK
16. Stabæk IF

Jan Halvor Halvorsen har allerede startet 
sesongoppkjøringen med sine menn. Flere 
kamper har vært spilt, og de helgule står 
foreløpig med seier mot det nordnorske laget 
Tromsdalen, og tap mot Start og Sandnes Ulf. 
Til tross for middelmådig resultat på La Man-
ga, viste Glimt gode tegn mot Sandnes Ulf, og 
viste til tider at de kan slå flere av lagene i det 
gode selskap. 

Styrket troppen 
Det er ikke bare treningskampene som hol-
der Halvorsen travel om dagen. Treneren 
har vært veldig aktiv på overgangsmarke-
det, og hele fire nye spillere har kommet 
inn portene på Aspymra Stadion, i tillegg 
til at Zarek Valentin har gjort låneopphol-
det sitt til en permanent overgang. Trond 
Olsen skapte store overskrifter da han som 
førstemann ble signert i slutten av januar. 
Etter mye fram og tilbake kunne hele Bodø 
juble over at legenden nå har fått en mye et-
terlengtet retur til Bodø/Glimt. Jan Halvor 
Halvorsen smilte fra øre til øre da lynvingen 
signerte. 

– Jeg er veldig fornøyd med å få en så ruti-
nert nordlending hjem til oss. Han er en 
spiller som kan bidra med mye rutine inn i 
laget, og passer veldig godt til måten vi øn-
sker å spille på, sa Halvorsen like etter at 

Olsen hadde skrevet under på kontrakten.  

Valentin virket også å være svært fornøyd 
med å få den rutinerte nordlendingen tilbake 
til Glimt.
 
– Han virker å være ”the real deal”. Plutselig 
er laget vårt kult, sa han under Olsens første 
lunsj med sin nye klubb.
 
Kristian Brix var nummer to inn dørene. Sig-
neringen fikk ikke den samme medieomtalen 
som Olsen, men kan likevel vise seg å bli en 
viktig signering for Glimt. Venstrebacken 
opererte i fjor i Sandefjord sin førsteellever, og 
spilte hele sesongen som kaptein for østlen-
dingene. Nylig fikk Bodø/Glimt hentet inn to 
nye mann i Lasse Staw og Dominic Chatto fra 
henholdsvis Aalesund og Häcken. Chatto har 
allerede markert seg med scoring i trenings-
kampen mot Sandes Ulf på La Manga. Lasse 
Staw vil den kommende sesongen konkurrere 
med Pavel Londak om keeperplassen, mens 
Chatto etter alle solemerker er hentet inn som 
erstatter for Christian Berg. Den nigerian-
ske midtbanespilleren føler seg godt mottatt 
i nord. 

– Jeg føler meg veldig velkommen på laget. 
Jan Halvor Halvorsen har tatt meg godt i mot, 
fortalte han til Glimt.no.

Bodø/Glimt er tilbake i Tippeligaen, og skal igjen spille mot de beste. Ventus har i år, 
som i fjor, tippet tabellen for å gi dere lesere en pekepinn på hvordan vi tror 

sesongen vil gå for byens stolthet.

Endelig

Foto: Kent Even Grundstad. Bildet er gjenngitt med tillatelse.

Jevn sesong 
De seneste sesongene har Tippeligaen vært 
jevn til siste slutt. I år som tidligere virker det 
til å bli en åpen sesong, hvor det er vanskelig å 
si sikkert hvem som vinner, og hvem som ryk-
ker ned. Bodø/Glimt har en vanvittig historie 
å vise til i sesongene etter opprykk. I 2003 var 
Glimt med helt i toppen og tok til slutt sølv i 
sin første sesong etter opprykket i 2002. Nes-
ten like bra gikk det da de helgule i 2008 ble 
nummer fire, etter opprykket sesongen før. 

Når vi nå nærmer oss en ny sesong er det 
mange som tror historien vil gjenta seg, mens 
de fleste Bodøværinger nok er mer skep-
tiske til 2015, da sesong nummer to er vært 
et større problem enn når man er nyoppryk-
ket. Vi i Ventus har også tro på at Glimt kan 
hevde seg i årets sesong, og har derfor plassert 
de helgule på en finfin syvendeplass. Samti-
dig tror vi Rosenborg vil komme tilbake på 
tabelltoppen med Molde som nærmeste ut-
fordrer, mens Brann vil komme seg tilbake i 
medaljekampen. I år, som i fjor, har vi tro på 
en overraskelse. I 2013 snublet Tromsø, og vi 
tror at historien vil gjenta seg. Da har vi egent-
lig plukket litt i blinde, og tipper Odds BK blir 
den store skuffelsen på tabellen når sesong er 
over.
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BHK måtte gi tapt mot bronseplasserte Bækkelaget i Bodø Spektrum onsdag.

Vertene spilte sin tredje kamp på en uke da Os-
lo-laget var på besøk. BHK hadde slått dumpe-
kandidatene Falk Horten (h) og Follo (b) etter 
landslagspausen i januar, men møtte adskillig 
tøffere motstand i medaljejagende Bækkelaget. 
Lagene var jevngode store deler av matchen, 
men gjestene fikk en solid luke i løpet av ti mi-
nutter av andre omgang. Bækkelaget økte for-
spranget fra 14-17 til 16-23, og hadde god kon-
troll på poengene derfra og inn. Resultatet ble 
til slutt 22-26. 

BHK-spillerne var ikke veldig langt nede etter 
tapet. 
– Jeg synes det var en herlig fight. Vi møter det 
beste laget i ligaen spillemessig akkurat nå. Vi 
visste at det kom til å bli vanskelig. Jeg synes 
vi løste det veldig bra fremover i store deler av 
kampen. Vi får bare ikke satt ballen nok i mål, sa 
spillende trener Børge Lund etter kampen. 
Han skrøt av hvordan laget opptrådde mot et 
kollektivt sterkt bortelag. 
- Det er en fantastisk lagmoral. Vi jobber og står 
på til det er et minutt igjen. Da har vi liksom 
ikke noe muligheter lenger. Det er mye positivt 
å ta med seg herfra, oppsummerte han.  

Kjempet godt
BHK var aldri i ledelsen i løpet av kampen, men 
hadde flere muligheter til å nærme seg gjestene. 
Dessverre for vertene så sto BSK-keeper Emil 

Jungman en meget god kamp for de gule. 
- De vinner jo keeperduellen, og det er jo alltid 
avgjørende. Det virker som vi blir litt overrasket 
over at vi kommer til de store mulighetene mot 
det forsvaret. Det er litt annerledes forsvar enn 
det vi er vant til å spille mot, sa Lund. 
Joachim Christensen har vært en matchvinner 
bakerst for BHK i mange kamper denne seson-
gen. Han lot seg også imponere av keeper-kol-
legaen.
– Jeg synes vi jobber mye fremover uten å lyk-
kes. Emil står en fantastisk kamp for dem, så det 
er litt kjedelig for oss. Vi kjemper og kommer til 
gode sjanser, men så tar han det som kommer. 
Vi kan ikke bare spille bra i tolv minutter for å 
vinne, sa Christensen.

Han hadde problemer med å forklare hvorfor 
det ble tap, men synes gjestene tok en fortjent 
seier alt i alt. 
– Det ble en slitsom kamp. Vi gjør det greit bak-
over, men det er først de siste ti-tolv minuttene 
vi gjør det ordentlig bra. Jeg vet ikke hvorfor det 
er sånn. Vi har spilt tre kamper på en uke, og 
det har kanskje blitt litt mye reising på oss. Men 
noen ganger så er de andre ti prosent bedre. Da 
blir det tungt, sa keeperen. 

– Et steg videre
Etter den fantastiske seriestarten har BHK-gutta 
havnet i ingenmannsland på tabellen. Laget lig-

ger på sjetteplass med 17 poeng, med god av-
stand til både nedrykksstrid og medaljekamp. 
Bækkelaget på sin side ligger fortsatt på tred-
jeplass, med kun tre poeng opp til gullplasserte 
Haslum. 

Assistenttrener Geir Daniel Larsen var heller 
ikke veldig skuffet over resultatet, og syntes det 
var fremgang i spillet fra de foregående mat-
chene.
– Dette er et steg videre fra det vi har prestert i 
de to siste kampene. Det er masse bra. Jeg synes 
vi er solide bakover og spiller bra fremover. Vi 
kommer i bra trøkk, men har en liten utfordring 
i at de har en keeper som står som en gud i dag. 
All ære til det, sa Larsen. Han skrøt av hva mot-
standerlaget har prestert i løpet av sesongen.
– De er et formlag som spiller veldig bra hånd-
ball. Jeg er imponert over hva Jan (Karlsson, red.
anm.) har fått ut av spillerne. Det er artig å se. 
Jeg kan tenke meg at de også mener at de har 
spilt en bra kamp i dag, og det synes jeg virkelig 
også, sa assistenttreneren. 
Lund påpeker at Bækkelaget gjør få tekniske feil 
selv om de spiller hurtig håndball.
– De imponerer meg med at de gjør så lite feil 
som de gjør. De er veldig trygge i spillet sitt, i 
tillegg til at de fighter vanvittig. De har også et 
bra dynamisk 6-0-forsvar. Det klarer vi faktisk å 
løse, men vi får ikke omsatt sjansene til mål ofte 
nok, sa han. 

Tekst & foto: Vetle Nielsen
E-post: vetle.ventusmedia@gmail.com

Synes det var en
HERLIG FIGHT
–
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Det florerer i sosiale media med 
forskjellige SK14 (sommerkrop-
pen 2014) hashtagger, spesielt 
når man skal vise frem hvor flink 
man er til å trene og spise sunn 
mat.

Skippertak gjelder ikke bare når det kommer 
til eksamenslesing, i alle fall ikke for meg. Som-
meren kommer fort snikende, og trening av 
sommerkroppen blir ofte «glemt» i et behagelig 
sofaliv. Det holder ikke å være sunn og sprek på 
mandag når det blir brownies på tirsdag…

For mange har det harde arbeidet allerede 
startet. Instagram har allerede flere SK14 
hashtagger, flere i forbindelse med de herlige 
nyttårsforsettene. Det må være supert for alle 
treningsstudioene som håver inn penger på de 
late menneskene som alltid får en ny giv i det 
nye året, og kjører på en uke eller to før sofaen 
frister de tilbake i kosekroken.

Unnskyldninger er lette og ty til. Det å være  en 
fattig student som prioriterer øl over trenings-
studio gjør meg ingenting, selv om kroppen er 
heller uenig. Skal man kjøre all in for å få den 
sprekeste sommerkroppen er det flere faktorer 
man må ta hensyn til. Du skal ikke bare trene 
hver dag og være med på alle de nye trendene 
innenfor trening, men du må også spise riktig. 
Skal man spise proteiner eller kutte ut sukker? 
Skal man kjøre dietter med fastedager eller pop-
corndietten hvor man spiser kun popcorn over 
lengre tid? 

Det store kroppsfokuset i dag legger stort press 
på de aller fleste, og kan føre til usunne holdnin-
ger til både kosthold og trening. Med så mange 
forskjellige trender innenfor hva som er best av 
mat og trening er det ikke lett og holde oversik-
ten over hva man burde gjøre og ikke gjøre.  

For å få et mest mulig sunt kosthold skal man 
helst bruke flere hundrevis kroner på kostholds-
produkter og kun handle grønnsaker på dag-
ligvarebutikken. Hva menes egentlig med #eat-
clean? Hvis man tenker over det skal det være 
mulig å kose seg med noe godt en gang iblant, 
bare man spiser med måte. I tillegg kan det være 
greit å unne seg litt ekstra av og til uten at man 
skal bli overkjørt av dårlig samvittighet, man må 
ikke glemme #YOLO! 

Tekst & grafikk: Nora Lervik 
E-post: noralervik@gmail.comSK14
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Treningssenter-
          GUIDE

Er du ny i Bodø og lurer på hvor du kan 
trene billigst mulig som student? Hvis 
svaret er ja, så må du bare lese videre. 
Vi i Ventus har nemlig  besøkt de fire 
forskjellige treningssentrene i Bodø, der 
de har blitt vurdertetter kriteriene pris, 

studentrabatt og studentvennlighet.
 

Tekst & foto: Masoud Haidari

Bildet er tatt på
Stamina Hot Mørkved
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Stamina HOT: 
Stamina HOT er den største treningskjeden i Bodø, 
og det finnes sju forskjellige treningssentre i byen. 
Det burde derfor ikke være noe tvil om at de er best 
på pris, men det er de ikke. Ventus har besøkt sen-
teret som er på Mørkved, senteret som er nærmest 
Universitetet. På dette senteret finner du alt du 
trenger av utstyr, i veldig åpne og romslige lokaler. 
Som student får du studentrabatt, men du må også 
binde deg i ett år. Det betyr at du ikke kan bytte tre-
ningssenter dersom du er misfornøyd. Hvis du går 
lei senteret på Mørkved, har du derimot mulighet til 
å benytte deg av de resterende seks sentre som er 
plassert i Bodø. Du får nemlig fri adgang til alle sen-
trene i byen, for den prisen du betaler som student. 

Vurdering: 

Balansen:
På Balansen finner du egentlig mer enn det du tren-
ger som student. Dette treningssentret har alt fra spa 
til yoga og pilates. Senteret er lokalisert i sentrum, og 
har alt av treningsutstyr som er nødvendig for å full-
føre en god treningsøkt. Det er mulig å benytte seg av 
tre forskjellige typer medlemskap, men alle sammen 
er av hårreisende priser. Det er også ett års bindings-
tid på medlemskapene. Det virker som om senteret 
har fokus på rehabilitering, da den største gruppen 
medlemmer er av aldersgruppen 40 år og oppover. 
Det er åpenbart at Balansen ikke har studenter som 
hovedmålgruppe. Det er heller ingen studentrabatt 
på dette treningssentret. 

Vurdering: 

Polargym:
PolarGym er det treningssentret som ligger på Uni-
versitetet, og er dermed nærmest studentene. Tre-
ningssentret drives av studenter. Dette senteret har 
alt du trenger av utstyr, og PolarGym er per dags 
dato det billigste treningssentret for studenter i 
Bodø. Du kan som student velge fritt om du vil ha 
medlemskap med eller uten bindingstid. Det er 
nemlig medlemskap med ett års bindingstid som 
gjør senteret til det billigste for studenter i Bodø. 
PolarGym er et døgnåpent treningssenter, med 
gode muligheter for studenter som har et variert 
døgnrytme og arbeidsforhold. Dette senteret tilbyr 
også solarium for medlemmer over 18 år. 

Vurdering: 

Skyfitness: 
Hos Skyfitness finner du alt av nødvendig utstyr 
du trenger for å fullføre en god økt med trening. 
Senteret ligger i sentrum, og er veldig sentralt for 
studenter som bor i byen. Skyfitness har ingen stu-
dentrabatt, men prisen er veldig gunstig. Det finnes 
kun ett medlemskap som gir deg tilgang til alt du 
kan løfte og løpe på i senteret. Det er heller ingen 
bindingstid på medlemskapet, noe som betyr at du 
kan bytte treningssenter dersom du er misfornøyd. 
Skyfitness er et døgnåpent senter, med gode mulig-
heter for studenter som har en variert døgnrytme. 
Det er ikke mulig å dusje etter en svett treningsøkt 
hos Skyfitness, grunnen til det er at senteret er lite 
bemannet fordi det er døgnåpent. 

Vurdering: 
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Det har rukket å bli februar, og de 
fleste har roet seg ned to, eller 

tre hakk etter hysteriet med nyttårs-
forsetter. Endelig! 

Da kan vi fokusere på det som fak-
tisk betyr noe.

Med våren rett rundt hjørnet står 
kulturgodbitene i kø. Det har 

allerede blitt sluppet mengder av 
kvalitetsmusikk, og mer skal det bli. 
Etter en tung og mørk vinterperiode 
hvor de fleste har blitt overmannet 
av en lett eller tyngre (les: underteg-
nede) depresjon, kan vi nå se frem 
mot lysere tider. Personlig har siste 
albumet, ” Burn you’re fire for no wit-
ness” til den amerikanske låtskrive-
ren, Angel Olsen gått på repeat. Det 
må bare høres, og da særlig låten 
”White fire”. 2014 har allerede klart å 
begeistre meg med ny og deilig mu-
sikk, og jeg håper resten av året står 
til forventningene.

På konsertfronten er det også mye 
å glede seg over. Fredag 21. fe-

bruar står den unge, lovende Eline 
Thorp på scenen igjen, og etter det 
går det slag i slag. Fjorden Baby, 
Tommy Tokyo, Kråkesølv, og Motor-
psyko, er bare noen av navnene som 
står på tapeten i vår. Det med andre 
ord bare å sette av datoene i kalen-
deren, og booke billetter fort som fy.

Vi sees, bitchez!    

Julie Bendos

Kulturredaktør

Fredag 21.02.2014       Eline Thorp, kl. 21.00 på Sinus

Lørdag 22.02.2014       Fjorden Baby, kl. 22.30 på Sinus
 
Fredag 07.03.2014       Tommy Tokyo, kl. 20.00 på Dama Di

Torsdag 27.03.2014    Kaja Gunnufsen, kl. 21.00 på Sinus

Lørdag 19.04.2014       Kråkesølv, kl. 22.30 på Sinus

Svanesjøen er en ballett 
skrevet av Tcaikovsky i 
1875. Balletten består av 
tre akter med to pauser.
 
Første akt åpnes med en 
pompøs bursdagsfest for prins 
Siegfried. Iført flotte kostymer 
og med strålende enkeltprestasjo-
ner,  høster danserne spontan ap-
plaus fra publikum ved flere anlednin-
ger. Kompaniet får ballett til å virke lett. 
Med fine linjer og god flyt trollbinder de pu-
blikum. Stemningen settes med en gang. Sieg-
fried møter Odette ute i skogen og de forelsker 
seg. Odette er under trolldom. Hun må leve som 
svane på dagtid, men om natten blir hun igjen 
et menneske.

I andre akt skal prinsen velge en brud blant fire 
kandidater. For en dramatikk! Plutselig dukker 
trollmannen Rothbart opp med sin datter Odile.  
Her får virkelig hovedrolleinnhaverne vise hva 
de er gode for. Elegante hopp og løft, samt flotte 
solodanser. Rothbart forhekser Siegfried slik at 
han tror at Odile er Odette, hans store kjærlig-
het. I samme øyeblikk som Siegfried erklærer 
sin kjærlighet til Odile, brytes trolldommen og 
Odette flyr fortvilet tilbake til innsjøen.

Innsjøen er scenen for hele tredje og siste akt. 
Odette er døende. De andre svanene flokker seg 

rundt henne 
og scenen fylles 
til randen av dansere. Et 
organisert kaos med god flyt der spesielt 
«de andre svanene» imponerer. De står i sam-
me posisjon over lengre tid og skaper et godt 
grunnlag for solistene. Hele avslutningen av ak-
ten er fylt med energi og dramatikk. Siegfried 
prøver å ro seg inn ved å forklare at han ble for-
hekset. For å bevise dette hopper han i en intens 
kamp mot Rothbart. Siegfried river av Rothbart 
vingene. Ved å erklære sin kjærlighet for Odette 
bryter han trolldommen og de lever lykkelig alle 
sine dager.

St. Petersburg-ballet Theatre of Tchaikovsky 

holder et høyt 
nivå hele veien og he-

ver nivået for hver akt. I tred-
je akt lå haken min for det meste på gulvet. 

Når man trodde at toppnivået var nådd, hevet 
de lista nok en gang. Solistene gjorde en fabel-
aktig jobb, men man kan også nevne at de ikke 
dro lasset alene. Fantastisk fra start til slutt. En 
stappfull storsal ga velfortjent stående applaus  
etter endt forestilling.

Kompaniet setter opp Romeo og Juliet til neste 
år og vil gjerne komme tilbake til Bodø. Da bør 
dere ta turen. Jeg lover dere en opplevelse dere 
sent vil glemme.

ALBUM

FILM

PÅ TV

Cashmere Cat - Wedding Bells EP
Store P - Regnmannen

Eline Thorp - Mirrors Edge
Timer Timbre - Hot Dreams

Angel Olsen - Burn Your Fire For No Witness

Søvngjengeren
Dallas Buyers Club

Blind
The Grand Budapest Hotel

The Wolf of Wall Street
12 Years a Slave

House of Cards S2 - Netflix
Game of Thrones S3 - HBO

Det tredje øyet - TV2
Girls S3 - HBO

Broadchurch - NRK

KULTURREDAKTØREN 
TIPSER
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Mesterlig av Maurstad

Toralv Maurstad har vært aktiv som skue-
spiller siden han bare syv år gammel debu-
terte på Nationalteateret i 1933. Han har spilt 
i flere kjente stykker som for eksempel Peer 
Gynt, En midtsommernattsdrøm, Den glade 
enke og Rigoletto. Maurstad er æresmedlem 
av Norsk Skuespillerforbund, Rwidder av 1. 
klasse og kommandør av den Kongelige St. 
Olavs Orden.

Sokrates’ forsvarstale, nedskrevet av Platon 
og oversatt av Terje Nordby, drar publikum 
tilbake til antikkens Hellas. Sokrates er an-
klaget for blasfemi og for å ha fordervet 
ungdommen. 501 tilfeldige medborgere er 
utpekt som jury. Skyldig eller ikke skyldig?

Før forestillingen starter får publikum en 
unik mulighet til å bli satt inn i rett stem-
ning. Dramaturg Tine Thomassen loser oss 
gjennom datidens Hellas og gir oss historis-
ke knagger å henge hendelser på. Med dette 
i tankene er vi godt forberedt for forestillin-
gen.

Salen er musestille gjennom hele forestil-
lingen. Maurstad fører oss elegant gjennom 
den lille timen det varer. Med helt enkle 
virkemidler til hjelp – fem sorte krakker – 
fremfører Maurstad forsvarstalen på mes-
terlig vis. Han bruker hele scenen under 
forestillingen og bruker den for å få stykket 
fremover. Maurstad gir tyngde og troverdig-
het til karakteren, og som tilskuer får inn-
trykk av at han er Sokrates selv. Med fine 
vendinger mellom argumenter og eksempler 
må publikum følge intenst med for å henge 

med i svingene. Forestillingen holder god 
kvalitet hele veien og bygger seg opp mot 
slutten.

Skyldig. Sokrates spørres selv hva han 
mener er den rette straffen. Døden? Pen-
gebot? Nei, gi han heller bespisning på 
rådhuset på statens regning. 

Døden. Man føler det som om man selv 
har dømt Sokrates til døden. Igjen viser 
Maurstad hva han er god for. Selv med 
en dyster slutt, letter han stemningen før 
showet ender.

Rollen som Sokrates passer Toralv Maur-
stad perfekt, og han får vist et stort regis-
ter. I programmet lover Ellen Horn oss 
«en stor og uforglemmelig opplevelse.» 
Det var det absolutt!

Tekst: Kjersti Grøholt Buseth
E-post: kjerstigbus@gmail.com

Hver kveld siden 24. januar har 
Toralv Maurstad (87) reist landet 
rundt for å forsvare seg mot be-
skyldninger. Ventus har møtt en 
av Norges største skuespillere, 
som nå er aktuell som Sokrates 
i Sokrates’ forsvarstale.
 

– Jeg ønsket denne rollen fordi det er en fantas-
tisk tekst, men også fordi jeg ønsket å utforde 
meg selv. Skuespillere i min alder spiller ikke 
hovedroller på grunn av vanskeligheten med å 
huske all teksten. Jeg ville bevise, både for meg 
selv og alle, at jeg kunne klare det.
– Samtidig er dette en tekst det er veldig moro 
å jobbe med, og jeg opplever den på nye måter 
hver forestilling. Det skal jo være noe han kom-
mer på i øyeblikket, han har jo ikke forberedt 
seg. Desto mer impulisivt formidlingen blir, 
desto mer levende blir forestillingen. Det er jo 
en skuespillers vanskelighet, teksten skal være 
kommet på i øyeblikket.
 
– Er den aktuell i dag?
– Ja, problemet er jo akkurat det samme, det er 
bare at det er flere som har problemet i dag. Man 
kan sammenlikne det med ungdommen i Iran, 
Tyrkia og andre land hvor militærregjeringen 
bestemmer hva som skal menes og gjøres. Slik 

var det på Sokrates’ tid også, og det er jo ikke 
noe anderledes i dag. 
 
– Samtidig er dette en morallære. Sokrates’ fi-
losofi har jo blitt et grunnlag for europeisk tan-
kegang og kultur. Vi lærer gjennom oppveksten 
hva som er rett og galt. Det Sokrates sier er: ”Jeg 
gjør ikke noe galt. Det eneste jeg gjør når jeg går 
omkring er å prøve å få dere, gamle eller unge, 
til å interessere dere mindre for kroppen og pen-
gene og tingene.” 
– Dette er jo igjen aktuelt i dag. Dersom man 
ser i for eksempel Dagbladet er det jo bare 
kropp, slankegreier og trenings - og sovetips. Så 
kommer pengesidene, hvor det står om Røkke,  
Stordalen og Thon. Hva de gjør og hva de rike 
har; kropp, kropp, penger, penger. Også er det 
ting da; salg, salg, salg, kjøp dette, reklame, salg. 
Og fire hundre år før Kristus sier Sokrates at jeg 
prøver bare å få dere til å interessere dere min-
dre for kroppen, pengene, tingene og mer for 
andre verdier.
 
– Håper du publikum sitter igjen med dette?
– Min oppgave er jo å levendegjøre teksten, jeg 
driver ikke misjonering. Det er jo en del av skue-
spilleryrket; dersom du spiller lødig litteratur 
som Shakespeare eller Ibsen, så er det innebyg-
get en formidling av morallære i disse stykkene. 
Begge dramatikerne snakker om at kjærligheten 
er den sterkeste kraften. Den inneholder om-
tenksomhet, ærlighet også videre. Kjærlighet er 
morallære. 
Teateret har muligheten for å formidle hvilken 

som helst tekst og kan dermed påvirke på alle 
måter. Min oppfatning er at teateret skal handle 
om å vise ekte mennesker. Det ligger jo i stykke-
ne hva konflikten, eller rammen skal være, men 
det er resultatet i menneskene i stykket, hvor-
dan de blir påvirket, hvilke handlinger de gjør 
som er det interessante. Sokrates prøvde å få 
menneskene til å leve et mer verdifullt liv. Han 
spurte athenerne om de ikke skammet seg over 
at dere stadig strevde etter mer penger, status og 
ære og overhodet ikke bryr seg om sann innsikt 
som kunne gjøre de til bedre mennesker. For er  
jo det som gjelder; å bli bedre mennesker

– Hvordan er det å spille denne rollen, når du vet 
at han får dødsstraff? 
– Han satt i fengsel veldig lenge, ble tilbudt å 
flykte og uten politi eller grensevakter kunne 
han godt ha gjort det. Han hadde mange ven-
ner, rike venner som ville hjelpe han, men han 
ville ikke.

– En ærlig mann?
– Ærlig? Er man ærlig når man ikke går unna 
når man blir urettferdig dømt? Han vet jo at 
han er uskyldig, men han ville ikke smiske for 
dommerne, trygle og be, eller forsvare seg på en 
annen måte. Han skjeller ut dommerne fordi de 
er korrupte, og holder sin integritet og sin opp-
fattelse av sannhet, selv om han vet hva det vil 
koste han. Det virker som han har hatt en forstå-
else av at dersom han hadde rømt, så hadde ikke 
vi visst hvem Sokrates var i dag.
Les mer på ventusmedia.no

Erfaren: Toralv  Maurstad har spilt Sokrates for fulle saler over hele 
Norge. Foto: Thor Brødreskift/riksteateret.no.

Å bli et bedre 
menneske

Tekst: Fride Næss Nonstad
E-post: fnonstad@gmail.com



        Vårens
  VAKRESTE

Nå som våren nærmer seg er det på tide 
med en vårrengjøring, også i garderoben. 
Du kan snart pakke vekk superundertøyet 
og vinterkåpa, for denne sesongen bringer 

med seg mye nytt for enhver smak. 
 

Tekst: Wanja Nohr
Alle foto: Mads René Trellevik
Modell: Lena Erikke Hatland

Skjørt (499,-) – Fransa
Topp (199.95,-) – Fransa
Skjerf (199,-) – Fransa
Sko – privat

Landsdelens egen bank.

E DU EN EKTE 
NORDLENDING?

TA TESTEN PÅ
snn.no/ektenordlending
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Liker du pasteller og blomstermønster, svarte 
nyanser med metalliske innslag, eller er du 
den sporty typen? Selv om stilen din er hver-
dagslig, rocka eller flørtete, er det noe for alle 
denne våren.  

Fargene som dominerer denne sesongen er 
svart og hvitt, kalde pastellfarger og ren hvit. 
Du kan også se at flere kleskjeder har innslag 
av sterke farger, nå er det lov å blande forskjel-
lige farger for et sprekt uttrykk. Utnytt disse 
fargekombinasjonene i treningstøyet, eller når 
du ønsker å lyse opp en grå hverdag. 

Foruten om fargene, er beskjærte topper, rene 
detaljer og overdrevne silhuetter en stor del 
av vårmoten. Vi ser at silhuettene er feminine, 
men ikke barnslige – dette er klærne du burde 
gå med for å utstråle selvsikkerhet og kvinne-
lig styrke. 

Denne sesongens must-have er skinnbukse. 
De fleste butikkene har bukser i faux skinn, 
og det er perfekt å mikse en slik bukse med 
det meste. Valgene er endeløse! Om det så er 
pene blomstertopper, overdeler med innslag 
av skinn eller strikkegenseren, så funker det 
til skinnbuksa. Metalliske plagg er også noe å 
investere i. Metalliske skjorter er spesielt inter-
essante.  

Selvfølgelig kan vi ikke se bort fra den fantas-
tiske skjorte-kjolen som fort kan bli ditt go-to-
plagg for både vår og sommer. Hva med å ta 
på seg en slik skjorte på dagen og endre til-
behøret til kvelden? Da har du et festantrekk 
som er casual og pyntet på samme tid. Denne 
skjorten kan godt være i denim, for denne vå-
ren har vi denim-dilla. 

Et annet must-have denne våren er en denim-
jakke. Om du går for en med skinnermer eller 
en i ren denim, er opp til deg. Skinnjakken går  
også til det meste. Både til hverdag og fest. 
Skal jakken være hovedfokuset, eller bare prik-
ken over i-en? 

Som vi ser på bildene er det ingen grunn til 
ikke å mikse de forskjellige stilene. Vi brukte 
skinnbuksen som grunnlag for flere av antrek-
kene og den fungerer godt sammen med det 
meste. Dette er et plagg som er meget allsidig, 
har en god del attitude, samtidig som den ikke 
overskygger de andre plaggene. 

Skinnbukse (4600,-) – Verso 
Metallisk jakke (699,- fullpris) – Carlings
Sko - privat

Skinnbukse (4600,-) – Verso
Topp (199,-) – Bik Bok
Sko – privat

Vest (349,-) – Bik Bok
Topp (99,-) – Bik Bok
Skjørt (599.95,-) – Verso
Sko – privat

Skjørt (499,-) – Fransa
Topp (199.95,-) – Fransa
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satt i spillsystem

Har du «Shabby girl» på mobilen? Nei? Fint. Da 
skal jeg lage en «Flappy Bird»-kopi av en stutt 
liten dame som prøver å holde seg i lufta uten 
å kræsje i noen søyler eller rør. Det er nemlig 
mange som tenker slik, og ønsker å tjene penger 
på folks desperasjon og hunger etter et helt idio-
tisk og vondt spill.

Jeg snakker om faktisk spillgalskap. Jeg snakker 
om å tjene millioner av kroner på et helt simpelt 
spill. Det klarte Dong Nguyen fra Hanoi. Han 
klarte det så godt at han visstnok ble lei av alt 
som kom med, som mas, tjas og drapstrusler. Så 
han la ned spillet. Han var lei. 

Det er 510 treff på Flappy Bird på finn.no, og 
telefonene med appen ligger ofte flere tusen 
kroner over hva telefonen egentlig er verdt. På 

Ebay er det verre, der kan du finne en telefon til 
92 tusen kroner… Nei, vent – en gærning ifra 
Ørje har lagt ut en Samsung Galaxy S4 til 150 K. 
150 tusen kroner. På Finn. Sannsynligvis bare en 
ufattelig morsom fyr.

Nå ruver Flappy Bird-etterligninger på topp-
listene over gratis apper på iPhone. Der finner 
du Splashy Fish, Fly Birdie, City Bird – Flappy 
Flyer, Ironpants, Flappy Super Hero, Jumpy Bee, 
Flappy Valentine, Fluffy vs Flappy Birds og så 
videre… Når kommer Flappy Turd?

Jeg har installert Splashy Fish bare for å kunne 
si: «Ja, du har kanskje fått 175 i Flappy Bird, men 
jeg har fått 22 i Splashy Fish! Hah!»
Er det ikke galskap hvordan et spill kan skape 
slik oppstandelse? Jeg snakker til deg som kjø-

per en Samsung Galaxy S4 til 9000 kroner. Ja, 
deg, ja! Installer Ironpants istedenfor da. Hei du! 
Ironpants.

Det er så mye rart i denne sagaen. For å opp-
summere slik at du kan gjøre opp dine tanker 
selv. En spillutvikler tjener millioner av kroner 
og slutter fordi han går lei alt maset og tjaset. 
Så legges det ut flere tusen telefoner til salgs på 
internett, overpriset med Flappy Bird instal-
lert. Nå kommer alskens rare etterligninger i en 
appbutikk nær deg. Jaja, i Syria er det også 
kaos…

For et sirkus. For noe rør. Kan vi ikke alle 
sammen bare spille Wordfeud igjen? Ja, etter 
at jeg har fått ny rekord i både Flappy Bird og 
Splasy Fish, selvfølgelig.

Tekst: Ole-Fredrik Lambertsen
E-post: olefredrik.ventus@gmail.com

Galskap 

Unni prater med alle hun kommer over. Hun er 
en ekte Bodøvenn, noe hun vedkjenner seg med 
letthet.

– Bodø er ett av de stedene i Norge hvor jeg er 
mest, hvor jeg har flest venner, og når jeg er her 
legger jeg alltid inn en ekstra dag eller to for å 
være sammen med dem.

Publikummere i Bodø kan være urolige, spesielt 
når det er lørdag og de har vorset, påpeker hun.

– Jeg har funnet opp et nytt uttrykk; ”kinderegg-
publikummet”. Dette publikummet gir meg tre 
ting på en gang: folk holder kjeft når jeg synger, 
de ler hjertelig hvis jeg prøver å si noe morsomt, 
og jubler og bråker mellom sangene sånn at jeg 
skjønner at de er i godt humør. Og det gjør de 
ikke alle steder i Norge!

Hun bedyrer at hun lever av feedbacken hun får 
fra publikum. Folk som ikke lever av å stå foran 
mennesker, de aner ikke hva det har å si, utbry-
ter hun, og påstår at hun ikke skjønte hva skue-
spillere mente når de snakket om at publikum 

gir dem energi før hun selv ble musiker.

– ”Fader, det er jo dere som har en jobb å gjøre,” 
tenkte jeg. Men etter at jeg ble musiker skjønte 
jeg at hvis folk ikke turte å gi litt av seg selv, tror 
jo jeg at de ikke liker det jeg sier. Det er ren psy-
kologi!

Selvutleverende
Unni oser ikke bare av seg selv i sangtekstene 
sine, men også mellom sangene. Dette er ikke 
noe som har blitt til ved planlegging, men faller 
naturlig for henne. 

– Folk får med seg mer av en morsom eller vel-
dig personlig tekst hvis jeg forklarer hvorfor jeg 
skrev den. Så er det noe med at hvis man har 
kjøpt albumet, men aldri har sett meg live, har 
man kun sin egen versjon av hva en tekst hand-
ler om. Hvis man gidder å gå på konsert så får 
man litt ekstra. Enten får man bekreftet det man 
trodde, eller så får man en helt annen oppfat-
ning. Det er en slags bonus, samt at det får meg 
til å trives på scenen.

Skummelt
Unni forteller at jazz er det siste hun tenker på 
når hun hører navnet sitt, og hun innrømmer at 

hun sliter mye med jazz. Unni hører aldri på det 
selv, og det er enkelte jazzgenre hun ikke liker.
– Jeg kan finne meg i det, men det var sånn at 
Finn Sletten, trommeslageren, han var tilfeldig-
vis på en konsert med meg i Oslo en gang. Da 
han hørte meg, tenkte han ”det hadde vært kult 
å høre henne synge jazz!” Jeg nekter jo å spille 
jazz! Jeg tenker at ”gutta jobber så godt de kan 
med å spille jazz rundt meg, men jeg synger ikke 
jazz!” Men de får meg til å synge litt mer jazzak-
tig enn jeg vanligvis ville gjort, og så møtes vi på 
midten. Men hvis noen spør meg om jeg synger 
jazz; ”Nehehei, aldri!”

Wilhelmens nyeste album, Live with Bodø 
Rythm Group Featuring Bodø Sinfonietta, kom 
også i stand som et samarbeid med Finn Slet-
ten. Han jobber som landsdelsmusiker og kobler 
solister sammen med BRG og Bodø Sinfonietta. 
De gikk i gang med å arrangere en masse san-
ger til én eneste konsert i Bodø Kulturhus. Dette 
skjedde i 2008, og konserten ble tilfeldigvis tatt 
opp.

– Opptaket har jeg hatt i skuffen lenge, og da jeg 
spilte det for noen plateselskap i Tyskland, var 
reaksjonen deres at dette måtte jeg gi ut. ”Hæ, 
må jeg det,” tenkte jeg. Og så gjorde jeg det!

Unni Wilhelmsen har nettopp gjennomført en av de første konsertene på åpningsdagen til Bodø Jazz Open.

– Jeg nekter 
jo å spille      

 
jazz

Tekst: Mats Vederhus 
E-post: afr0@afr0games.com

Jazzdronning. Unni Wilhelmsen som 
ufrivillig jazzdronning. 
Foto: Carine Louise Nilsen.
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Det er noe eksotisk over finsk post-punk. 

Ingen er bortskjemte med musikalske blinkskudd fra landet med 
de tusen sjøer. Dermed er det heller ikke mange som forventer 
at det skal komme på rad og rekke. Landet som ofte omtales for 
sine gode skoleresultater, alkoholproblemer og en og annen ski-
hopper, er et stille hjørne i musikkverdenen. Kanskje har likevel 
noen av de skoleflinke nå rettet sine evner mot musikken, for Be-
astmilk er noe som er verdt å høre på.

Noen vil betvile hele punkens eksistens per 2014 og igjen er det 
vel ikke forventet at det er finnene som skal være sjangerens 
Messias. Om de er det får være opp til enhver lytter å avgjøre, 
men sikkert er det uansett at de leverer et ærlig bidrag til post-
punken. Helt tydelig er det at de er inspirerte av Joy Division. Det 
er likevel langt mørkere og hardere. At de gir ut platen på Svart 
Records skulle dermed ikke komme som noen overraskelse. 

Det er mørkt, det er hardt, men aldri for hardt. Aldri trer de ut av 
sjangerens klamme hånd selv om de tester grenser. Vokalisten 
Kvohst har fortid fra langt hardere band der black metalbandet 
Dødheimsgard utkrystalliserer seg som det klart tyngste. Han er 
altså ikke ukjent med tung musikk. Elementer fra metallen er det 
nok av. Som lange dystre introer og generelt åpne og «spacy» 
lydlandskaper som man sjelden får i ren punk. Blandingen fun-
gerer meget godt og de har en sound som de nok står ganske 
alene om. 

Skulle de finske nykomlingene asfaltert seg inn i trommehinnen 
din måtte de kanskje ha tydd til låter med mer hitpotensiale. De 
er på sitt beste når de gjør nettopp dette. Som på «Love in a Cold 
World» og «Fear Your Mind». Disse fungerer utmerket og er klart 
platens høydepunkt. Climax er deres første plate og er således 
kanskje ikke det ultimate klimaks fra Beastmilk. Jeg håper på mer. 

Av: Odd-Georg H. Benjaminsen

Vurdering:

Beastmilk - Climax

ANMELDER
VENTUS

Bodø Sinfoniettas hyllest til grunnlovsjubileet 
er basert på en ide om hvordan gamle nasjo-
nalskatter som for eksempel ”Gammel jeger-
marsj” eller nasjonalsangen ville høres ut der-
som de ble skrevet i 2014.  Med Dirigent Peter 
Szilvay i spissen ble dette en herlig norskkultu-
rell opplevelse.

10 norske komponister med forskjellige bakgrunner sjanger-
messig ble utfordret til å komponere et stykke musikk basert 
på denne ideen. Komposisjonen skulle ha en tidsramme på 2 
minutter og 14 sekunder. ”Med satte rammer strømmer krea-
tiviteten” sier Szilvay, og det gjorde den absolutt.

Publikum fikk være med på en reise gjennom norske, gamle 
melodier i ny form, og sjangre som jazz eller samtidsmusikk. 
Ti spennende komposisjoner fortalte om norsk natur, vår iro-
niske nasjonalisme og den norske historien. Dette iblandet 
humoristiske samtaler mellom komponist og dirigent skapte 
god stemning i salen. 

I tillegg til nyskapende musikk, brukte orkesteret satire i form 
av teater og lydklipp, samt fulle akevittglass, som virkemid-
ler. Dette fungerte godt, og gav publikum en noe annerledes 
konsertopplevelse. 

Bodø Sinfonietta har bevist at norsk nasjonalmusikk er evig 
aktuelt. De gode, gamle melodiene som er limt fast i folke-
sjela, fungerer fortsatt like godt i ny kontekst. Ingen har hyl-
let den norske kulturarven på en slik måte før. En flott hyllest 
til Norge, nordmenn og grunnlovsjubileet. Gratulerer alle 
sammen!

Av: Fride Næss Nonstad & Synne Mauseth

Vurdering: 

Ja, vi elsker akevitt, 
nasjonalisme og 2014

Minimalistisk, mørkt og mystisk

Det var et alternativt og melodiøst musikkbilde som fylte 
lokalet på Sinus 23. januar på Bodø Jazz Open, med innslag 
av både elektronika, rock, jazz og minimalisme. Det var det 
Tromsø-baserte bandet MØRK som var først ut. Bandet besto 
av Benjamin Mørk på tangenter, Kristian Olstad på gitar, Dag 
Okstad på bass og Christer Jørgensen på trommer.

Foran scenen samlet publikum i alle aldre seg. Uten klapping 
mellom låtene eller andre distraksjoner, ble publikum ledet 
uavbrutt gjennom en times lang reise fra albumet «Karasho». 
Foran flere titalls lukkede øyne og enda fler bevegede hjer-
ter lot publikum seg forføre av MØRKs miks av atmosfæriske 
ambient-toner og tradisjonell musikk.

En følelse av at publikum, musikk og musikere smelter 
sammen gjør dette til en konsertopplevelse utenom det van-
lige. De unge musikerne har funnet sin stemme, og vi gleder 
oss til å høre fortsettelsen.

MØRK leverte en formidabel instrumental musikkopplevelse 
som kan gi alle og enhver gåsehud i et varmt konsertlokale.

Av: Fride Næss Nonstad & Beate Kvien Flaa

Vurdering: 

Mørk på 
Bodø Jazz Open

De svenske metalveteranene rir inn ei meget 
hørbar skive.

Og det er temmelig bokstavelig talt. Allerede i den første låta, 
«On Hooves of Gold»,  hører man hester som rir i gang det 
hele. Akkompagnert av regn, vind og torden er stemningen 
umiddelbart satt. Tett oppfulgt av musikkuttrykk med sterke 
antydninger mot det middelalderske, det okkulte og det 
mørke. Naturen er også helt klart et tema for Grand Magus’ 
syvende fullengder som klokker inn til passende 42 minutter. 

Dette er hard musikk, det legger ingen i Stockholms-bandet 
noe skjul på. Vokalist og gitarist Janne ”JB” Christoffersson sa 
nylig til svenske P3 at det er energien og kraften i metallen 
som motiverer. Tekstene omhandler på mange måter det 
man kan kalle en kamp. Ikke minst kommer dette tydelig 
fram i låten «Fight». 

Å hive seg ut i sjangerminefeltet er en skummel tur, men 
de rydder selv unna en del miner når de simepelthen kaller 
musikken sin for heavy metal. En beskrivelse jeg kan si meg 
enig i. Noe som er helt tydelig i dagens metalverden er at alle 
forsøker å blande sjangre. Det er som om alt av store og små 
band vil revitalisere sjangeren. Grand Magus er ærlige med 
sine intensjoner. Ikke er det growling å oppdrive, ikke er det 
pop eller electronica-elementer blandet inn. Det er enkelt og 
greit heavy metal. Skal man differensiere mer kan man tillate 
seg å kalle det power metal, men det er en skummel linje. 
Hele power metal-begrepet har mye stigma som går på at 
musikken blir for selvhøytydelig og pompøs. Triumph and 
Power er til tider i grenseland, men holder seg pent innenfor. 

Det du derimot får er utrolig fengende riff som er thrashakti-
ge på sitt beste. Man får virkelig energi av å høre denne skiva. 
At stemmen til «JB» ikke står tilbake for noen er også med 
på å få fram gliset. Noen herlige akustiske partier pusker deg 
også i øret som et behagelig avbrekk fra den tunge sounden.  

Av: Odd-Georg H. Benjaminsen

Vurdering: 

Grand Magus - 
Triumph and Power
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SUPERDAGER!

Som student ved UIN 
får du nå både februar og 
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