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FORORD

REDAKSJON

1

Etter en lang vinter, en livlig russetid og en tung eksamensperiode, er det ikke bare solen som titter 

frem; det gjør Opiniones Felisianae også! I denne utgaven av Kattenavisen har vi snakket med elever fra 

både Katten og Laksevåg, for å høre litt om hvilke holdninger elevene har til neste års sammenslåing 

av de to skolene. Vår egen skribent, selveste Ida, har også bidratt med et innlegg som oppfordrer til en 

positiv innstilling til de kommende forandringene. Vi har også inkludert den vinnende novellen fra 

årets novellekonkurranse, det seirende bidraget til årets Fritt Ord-konkurranse, og en av 

vinnertekstene av skrivekonkurransen til Framtida.no og Magasinett. Alle sammen er de skrevet av 

Kattenelever (Hurra, Hurra, vi er stolt!). I denne utgaven av avisen kan du også bli bedre kjent med 

Kattens mange elevorganisasjoner, lese om kjøttproduksjon, og lære hva som skal til for å bli den 

perfekte Instagram-hipster! Ikke gå glipp de eksklusive intervjuene med låtskriver Silja Sol og jentene 

fra den politiske podcasten Jentegarderoben 2.0! Vi har også proppet avisen full av andre godsaker 

som den kjente og kjære Klamydiakroken, en quiz om Kattens herlige lærere (klarer du å gjette hvem 

det er som har spist frokost med Obama?), og masse informasjon om prevensjonsmidler (noe som 

kan være praktisk etter å ha lest det heite innholdet i Klamydiakroken!). Vi ønsker dere alle en riktig 

god sommer og håper dere liker denne utgaven av Opiniones Felisianae! 

Hilsen redaksjonen   
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Husene med de perfekte hagene, trampolinene vi 
hadde vokst fra og hemmelighetene gjemt bak 

gardinene 

Skrevet av Hedda Dybvadskog.

Vinnerteksten av novellekonkurransen i 1A og 1G.

Illustrert av Maiken Solheim 
 

Engen var omgitt av liv. Trærne sang sanger om fortvilelse og håp der de sto i utkanten av lysningen. 
Bjørk, bøk, lind og ask, her var alle velkommen. Himmelen var en slik blåfarge som bare himmelen 
kunne være, himmelblå rett og slett. Solen, som hang lavt som en appelsin over horisonten badet 
omgivelsene i et oransje lys. Hvis man hørte godt etter kunne man høre et rådyr som sto og beitet i 
utkanten av lysningen. Det var en god dag og ingen av oss ville hjem til rekken av hus, alle med pene 
og pyntelige hager, og trampoliner vi hadde vokst fra for lengst. Ingen ville til husene som bak 
gardinene skjulte så mye mer enn det man skulle tro.

Vi lå i gresset med hodene våre tett, tett inntil hverandre, armer linket sammen, alle med falske smil 
om leppene. Mari, Tom, meg, Fred og Eline.

Hvis noen utenfra hadde sett oss hadde de nok tenkt at vi var fem helt vanlige tenåringer, ikke fem 
tenåringer som engang var seks.

En sky snek seg foran solen og dempet lyset vi badet i. Mari kastet armene opp i luften og sukket 
fortvilet. Tom som lå mellom oss satt seg opp og strakte seg etter et teppe.

?Solen går ned snart.? Lød det lavt fra Eline.

Vi visste at vi snart måtte dra hjem, men vi ville ikke hjem, vi ville aldri hjem.

?Kan vi sove her ute? Vi kan hente soveposer og bare bo her ute for allt id.? Mari sa det vi alle tenkte, 
det vi alle ønsket. Tom ristet trist på hodet, vi måtte tilbake til husene med de perfekte hagene, 
trampolinene vi hadde vokst fra og hemmelighetene gjemt bak gardinene.

Vi lå stille i engen og så solen gå ned i et hav av flammer, før vi én etter én motvillig vendte tilbake til 
husene med hemmelighetene, de perfekte hagene og trampolinene vi hadde vokst fra for så lenge 
siden.

Vi gikk ikke sammen, etter den dagen seks ble fem gikk vi aldri sammen noen sted. På skolen satt vi 
lengst mulig vekke fra hverandre og selv om vi bodde i den samme jævla rekken med perfekte hus 
gikk vi hjem alene. Men det var sommer nå, og vi kunne igjen snike oss vekk til engen som badet i 
sollys uansett hvor mye det regnet.

 

Det er i huset i midten, det med de grå gardinene trukket ekstra godt for, at det skjuler seg mest 
hemmeligheter. Hvis man ikke visste hva som hadde skjedd der inne den kvelden i mai hadde man 
aldri sett to ganger på det hvite huset som sto klint inntil de andre. Man hadde kanskje sett på det i to 
sekunder, snudd seg til kona og sagt ?Hvitt rekkehus med stor perfekt hage rett ved havet! Det hadde 
vært noe det!? men det er det.

Man hadde aldri tenkt på hvor mange hemmeligheter de tykke gardinene som stengte ute alt lys 
skulte.
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Jeg sukket tungt i det jeg åpnet grinda til huset midt i rekken med den perfekte hagen og trampolinen 
jeg hadde vokst fra for lengst. Jeg spaserte sakte opp den velstelte stien som gikk rett til ytterdøra, 
som alltid var døren lukket og låst.

Låsen klaget høyt i det jeg dyttet nøkkelen hardt inn, men det dret jeg i.

Det første man ser når man kommer inn i huset i midten av rekken er et familiebilde; mor, far, sønn 
og meg. Mor i t-skjorte, resten i gensere, falske smil som aldri når øynene om leppene deres. Det ble 
tatt for halvannet år siden, men det føles ut som en evighet.

Jeg ristet på hodet og gikk inn på kjøkkenet og ryddet raskt vekk tallerkener og flasker fra i går. 
Kjøleskapet er som vanlig tomt, noe som sluttet å overraske meg for ett par måneder siden, da jeg 
innså at de andre i huset ikke lenger følte for å lage mat, og langt mindre spise den.

Jeg vandret bort til den nederste skuffen i skapet som engang hadde vært full av korn, kjeks og 
sjokoladepålegg. Det var der jeg la maten jeg kjøpte med pengene pappa lå i en skål i stuen hver 
morgen. De pengene han brukte for å si ?unnskyld at familien vår er dritt akkurat nå, kjøp deg en fin 
ny kjole eller noe, du elsker jo kjoler!?

Jeg tror ikke jeg har hatt på en kjole siden jeg var tretten, men i pappas minne var jeg fortsatt den lille 
jenta i rød kjole som hoppet på trampolinen når han kom hjem.

Jeg helte gryn i en hvit, litt misfarget, skål og fant melken som lå gjemt innerst inne i det ellers så 
tomme kjøleskapet.

Jeg fant frem en skje og skulle til å legge den i skålen i det øynene mine møtte seg selv i refleksjonen. 
Øynene mine er fortsatt grønne, håret er fortsatt blondt, men øynene er ikke lenger sminket og håret 
som en gang var langt og sunt, var nå kort og matt.

Et minne løp gjennom hodet mitt. Det var av meg selv, som sto stille i det en rosa skål knuste mot 
gulvet og mens blikket mitt møtte ett annet par grønne øyne. Det var av blodet på klærne som lå i 
vaskemaskinen og av de røde tuppene på håret mitt. Det var av sirener og hard banking på døren. Det 
var av følelsen av hjelpeløshet.

Jeg ristet raskt på hodet i et forsøk på å ignorere det som hadde skjedd, på å ignorere den kvelden i 
mai.

I dette huset snakket vi ikke om sånne ting. I dette huset snakket vi ikke om noe som ikke passet inn 
med den perfekte hagen og trampolinen jeg hadde vokst fra for så lenge siden.

Jeg så mamma på vei opp til rommet mitt. Som vanlig lå hun på sofaen med et teppe halvveis rundt 
den tynne kroppen hennes, lukkete øyne med sirkler under og leppestift smurt utover munnen 
hennes. Hånden, som holdt om teppet som om det var en livbøye, var dekket av mørkelilla blåmerker. 
Jeg orket ikke å se på henne, og løp opp trappen.
 

Rommet mitt er dekket av bilder. Bilder av oss. Mari, Tom, Fred, Eline, Andreas og meg. Vi som var 
seks, men som nå bare var fem.

På rommet mitt føltes det alltid som om tiden sto stille, som om ingenting hadde skjedd i mai, som at 
det fortsatt var seks av oss. Her inne kunne jeg late som om verden var like perfekt som det fordømte 
hagen. Men selv rommet mitt hadde tykke grå gardiner som stengte ute alt lys og alt håp. Jeg trakk 
dem vekk vinduet, litt for å slippe inn lys, men mest for å vise foreldrene mine fingeren, den i midten 
altså.
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Jeg var så lei hemmelighetene, og jeg var så jævlig lei dette huset med den perfekte hagen, 
trampolinen jeg hadde vokst fra og alle de fordømte hemmelighetene.

Vi var bare tre personer som visste hva som skjedde den kvelden i mai. Ja, Mari, Tom, Fred og Eline 
visste deler, men selv ikke de visste alt. Jeg hadde ikke klart å fortelle dem det, jeg knakk sammen før 
jeg kom så langt. De visste ikke at jeg kunne forhindret det, de visste ikke at hvis det ikke hadde vært 
for meg hadde vi fortsatt vært 6.

Jeg så bort på bildet som hang nærmest vinduet. Det hvor Andreas og jeg står langs veggen bak kiwi 
fra forrige sommer. Han raget lett over meg med sine hundre og nittitre centimeter der vi sto, begge 
med blondt hår, grønne øyne, fregner og langarmede gensere. Andreas elsket det bildet, han sa det 
fikk oss til å se ut som to ungdommer på rømmen eller noe sånt. En fremmed lyd kom ut at munnen 
min, latter? Ja. Jeg lo som om noen hadde fortalt verdens beste vits mens tårer danset nedover 
kinnene mine som ballerinaer på rad og rekke.

Jeg falt tilbake på sengen min i et hav av latter og tårer, og før jeg visste ordet av det sov jeg søtt, eller; 
så søtt som en jente kunne når hun bodde i et hus med en perfekte hage, en trampolinene hun hadde 
vokst fra og hemmeligheter gjemt bak gardinene.

 

Jeg våknet av lyder fra første etasje. Roping, skriking, hyling og flasker som klingret i det de knuste mot 
linoleumsgulvet. Jeg så forvirret på nattbords klokken ?22:36? lyste i røde bokstaver. Jeg hørte mer 
roping, pappa sin stemme, ?Nei men jeg gir faen i om hun sover, jeg vil vite hva faen hun gjorde ute i 
dag og hvem hun snakket med!? mamma snøvlet og snublet over ord etter ord. ?Nei men for helvete 
Maria hun tør jo faen meg ikke å si et pip slik du holder på!? pappa skrek så jeg fikk vondt i ørene.  Jeg 
hørte ham trekke pusten høylytt for å fortsette, men det kom ingenting, alt ble liksom bare helt stille.

Jeg fant raskt frem mobilen og sendte en melding til de andre: ?SOS Engen NÅ!!? Det var det han burde 
gjort den kvelden i mai. Han burde ikke bare kommet til meg, hva faen skulle jeg gjøre liksom? Gi ham 
en kopp te og ringe politiet? Nei. Alt jeg kunne gjøre var å late som ingenting og holde kjeft. 
Hemmeligheten hans var ikke min å fortelle, ikke til noen.

Det var stille i det  jeg reiste meg, rev til meg en jakke, pakket et teppe oppi sekken som lå på gulvet og 
dro på meg et slitt par joggesko. Jeg hev oppi mobilladeren min og rev ned bildet av Andreas og meg 
før også det ble stappet oppi sekken.

Så hørte jeg tunge fottrinn opp trappen. Det var mamma sine fottrinn.

Jeg så mot døren før jeg febrilsk rev opp vinduet, grep sekken, korset meg og hoppet. Jeg hadde ikke 
tid til å tenke meg om, ikke tid til å begynne å gråte, ikke tid til å være redd.

Jeg landet i en busk og kjente grenene borre seg inn i huden min. ?Faen jeg burde pakket et 
førstehjelpsskrin? var alt jeg rakk å tenke i det jeg slet meg ut av busken og rev flere hull i den lyse 
huden min. Jeg skottet nervøst opp mot vinduet mitt hvor månen badet djevelens røde hår i et 
sølvaktig lys.

Så løp jeg som faen, vekk fra huset midt i rekken. Det med den ikke lenger så perfekte hagen, hvor en 
busk nå så ut som et åsted. Vekk fra den jævla trampolinen jeg vokste fra over natten. Vekk fra tiden 
der huset var fylt med hemmeligheter.

Jeg løp akkurat slik som broren min hadde gjort den kvelden i mai, og jeg løp til ham.
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UT AV DVALEN
VINNERTEKSTEN I FRITT ORD KONKURRANSEN 2018 OM PROPAGANDA

SKREVET AV SELMA SOFIE NORUP

 

Høsten 2015 var uvanlig mild i New York. På Thanksgiving-dagen, den fjerde torsdagen i november, 
trengte vi ikke jakker, og lillebroren min maste hele tiden om å få gå med shorts. Prospect Park var full 
av mennesker, som slik som oss gikk og bar på fruktterter og klirrende vinflasker på vei til årets mest 
symbolske middag. I de nesten biltomme gatene spredte det seg en duft av nystekt kalkun, og lyden 
av latter og glade stemmer strømmet ut av vinduene vi passerte.

Med typisk amerikansk gjestfrihet hadde familien Zandoli fra karateklubben vi trente i invitert oss på 
Thanksgiving-middag i den nyinnkjøpte brownstone-villaen deres i Park Slope, Brooklyn. Stemningen 
var lett og ubekymret. Vertene viste oss stolt rundt i det nydelige hjemmet deres. Gleden ved å ha 
funnet porselenskontakter som matchet mosaikken over døren strålte i øynene til vertinnen. Barna 
lekte i stua, imens det gylne sollyset strålte like vakkert gjennom vinduene som i en Woody Allen-film. 
Senere på kvelden begynte de voksne å diskutere politikk, og emnet falt på Donald Trump. Jeg husker 
det tydelig, for også det minte om en Woody Allen-film.

I Park Slope har ikke Trump mange tilhengere. Kvarteret er kjent for sine tallrike forfattere og, etter 
amerikanske standarder, venstreorienterte intellektuelle. Paul Auster bodde noen få kvartaler fra oss 
og datteren hans ble undervist i musikk av naboen vår. Jonathan Safran Foer smilte vennlig når vi 
møtte han på 7th Avenue.

Thanksgiving-vertene våre og det jevnaldrende venneparet deres hadde ikke mye til overs for Trump 
de heller. Og fremfor alt: de tok ham ikke på alvor. De hånlo av den teite fremtoningen hans og 
oppfattet ambisjonene hans om presidentposten som en vits. Kun faren til verten så annerledes på 
saken. «Den mannen er ustoppelig,» sa han. «Bare se på ham: skandaler, nesten-konkurser og politisk 
ukorrekte ytringer. Folk aksepterer alt sammen, sluker det rått. Hvorfor? Trump underholder. Folk 
elsket å se han herse med sine ansatte i The Apprentice. Og nå elsker de å se han slenge rundt seg 
med fornærmelser mot ?Lyin? Ted? og ?Crooked Hillary?. Pressen er klar over dette, men gjør ingenting 
for å stoppe han, tvert imot. Trump selger. Og dessverre for oss alle sammen: han kan gå hele veien.»

Da vi gikk hjemover var det blitt mørkt og jeg frøs i den tynne jakken min. Jeg tenkte over ordene til 
Zandoli Sr. Tenk om han fikk rett. De vakre butikkfasadene i Park Slope hadde plutselig fått noe 
dystert over seg. Trump kunne vel ikke vinne valget?

Når den dagen står så tydelig i hukommelsen min tror jeg det skyldes, at det var da det gikk opp for 
meg at ja, det kunne han faktisk. Jeg lærte mye de månedene jeg bodde i New York med familien min. 
Blant annet at verden ikke bare består av ansvarlige voksne som tar affære og ordner opp, slik jeg 
hadde trodd til da.
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I april 2016 ble Trump valgt som republikanernes presidentkandidat. I november vant han valget. 

Vennene våre fra Park Slope var i sjokk. Jeg også. Hvordan kunne dette skje? De mørke skyene trakk 

sammen over de bekymrede hodene våre. Virkeligheten liknet med ett begynnelsen på en dystopisk 

roman. Ord og begreper man aldri trodde man skulle høre fra en amerikansk president florerte 

overalt på nettet og i avisene. En administrasjon som knapt én uke inne i presidentperioden 

introduserte begrepet «alternative fakta» om det vi i gamle dager kalte løgn og bedrageri gjorde ikke 

bekymringene mindre. Det var presidentens rådgiver Kellyanne Conway som den 22. januar 2017 

brukte uttrykket i nyhetsutsendingen Meet the Press på TV-kanalen NBC. Da intervjueren hennes 

Chuck Todd anklaget pressesekretær Sean Spicer for å lyge bl.a. om oppmøtet ved 

innsettelsesseremonien til den 45. presidenten, forsvarte Conway Spicer ved å si at han blott hadde 

presentert alternative fakta. Men har man virkelig rett til sine egne fakta? Er det greit å tilpasse og 

fordreie sannheten så den passer bedre til ens eget verdensbilde?

Nazi-Tysklands propagandaminister Joseph Goebbels mente at propaganda måtte være diskret og 

subtil for å være effektiv. Mottakeren måtte ikke få mistanke om at han ble manipulert. Propaganda 

burde derfor ifølge Goebbels også inneholde en viss grad av sannhet, samt være i samklang med 

mottakerens holdninger og verdensbilde. Som propagandaminister kontrollerte Goebbels alle tyske 

medier: aviser, radio, film og litteratur. Kontrollen var en ytterst effektiv måte å oppnå det som var 

Goebbels og propagandaens mål: å få tilhørerne til å mene, tenke og gjøre det statsmakten ville.

De færreste vil nok klandre Trump for å være subtil og diskret.  Men den selverklærte krigen hans mot 

pressen ga meg likevel skumle assosiasjoner til totalitære regimer fra en svunnen tid. Og jeg er 

tilsynelatende ikke alene; at salget av George Orwells 1984 steg med 9500% rett etter innsettelsen av 

Trump kan ikke være en tilfeldighet.

Allerede under valgkampanjen sin demonstrerte Trump  flere ganger motviljen sin mot de delene av 

mediene, som han mente spredte usannheter om han. Dette betød bl.a. at The Washington Post, et av 

de mest anerkjente mediene i USA, ble utestengt fra  velgermøtene hans.
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Som nyvalgt president fortsatte Trump på denne kursen ved å stenge ute CNN, New York Times, The 

Guardian, Politico, LA Times, Buzzfeed og BBC fra en pressebriefing på kontoret til Sean Spicer den 24. 

februar 2017. Dette var en veldig uvanlig beslutning, og den skapte sinne og forvirring, ikke bare i 

mediekretsene, men også blant flere politikere. Heriblant var Trumps partifelle, tidligere 

presidentkandidat John McCain, som gjorde oppmerksom på at det første tiltaket til en diktator ofte er 

å suspendere den frie pressen; å sensurere alle ytringer som er ugunstige for politikken hans.

Presidentens krig mot det han kaller «fake news media», som han flere ganger har erklært farlig for 

den amerikanske befolkningen1, er i seg selv paradoksal. Han fremstiller mediene som noen man ikke 

kan stole på, som lyger og fordreier sannheten, med det formålet å skade presidenten. Dette til tross 

for at seriøse medier gang på gang påviser at det er Trump som mer enn noen har en lemfeldig 

omgang med fakta.

Men la oss kaste et blikk på pressen. Har den håndtert Trump saklig og samvittighetsfullt fra første 

ferd? En undersøkelse fra Harvard University indikerer dessverre det motsatte. Universitetets 

presseinsitutt2, gjennomgikk fra sommeren 2015 til 1. september 2016 alle artikler og utsendelser om 

presidentkandidatene i 8 ledende amerikanske medier3: konklusjonen var nedslående og en ørefik til 

den fjerde statsmakt: I de 15 månedene presseinstituttet undersøkte media, fikk Trump langt mer 

oppmerksomhet enn de andre presidentkandidatene, inklusive demokratene Hillary Clinton og Bernie 

Sanders. «Så vidt vi kan vurdere, er Trump den første seriøse præsidentkandidat i amerikansk historie 

skabt af medierne. Det var pressens intense fokus på Trump, der virkede som drivkraft for hans 

kampagne i de første måneder, indtil hans budskab begyndte at fænge.» medgir rapportens professor 

Tom Patterson ifølge danske Dagbladet Information. Videre heter det: «Medierne undlod at presse 

Trump til at fremlægge indholdet af sit politiske program. De gjorde alt for lidt for at bore i hans fortid. 

Først da han havde sikret sig nomineringen i april, svingede det om. Herefter blev dækningen 

overvejende negativ, men da var det for sent.»

Zandoli Srs analyse under Thanksgiving-middagen hadde tilsynelatende vært mer presis enn jeg 

hadde hatt fantasi til å forestille meg. Mediene hadde samlet sett gjort altfor lite for å stille seg kritiske 

til Trump. Årsaken var simpel: mange TV-stasjoner tjente nemlig enorme summer på de TV-debattene 

som han deltok i. Satt på spissen: det var medienes grådige spekulasjon i velgernes tiltrekning mot det 

skandaløse og sensasjonelle som bante veien for Trump. Mediene ga oss det vi ville ha ifølge 

rapporten. En selsom tiltrekning mot sensasjoner og emosjonelle utskeielser har tilsynelatende tatt 

makten i livene våre. Hvorfor lar vi oss styre av følelsene våre, selv når det kommer til viktige 

avgjørelser?

Facebook, Instagram og Twitter er medieplattformer som lever av det emosjonelle. Følelsesmessig 

pirrende innhold høster flest klikk og ugjennomskuelige algoritmer sørger for at det som får flest klikk 

blir delt og skaper enda mer oppmerksomhet. Menneskers kritiske sans blir tilsynelatende totalt 

lammet. Dette skaper et ideelt klima for falske nyheter, og gjør det mulig for folkestemninger og 

følelsesstormer å utvikle seg og komme ut av kontroll på kort tid.
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Det var ikke dette internettets pionerer hadde  forestilt seg da de for 20 år siden presenterte verden 

for The World Wide Web med løfter om demokrati og opplysning, fred og frihet. I stedet  for fikk vi 

Facebook og fake news. Russiske roboter  som sprer falsk historier om Hillary Clinton på Facebook. 

Som sender ut 150.000 tweets med EU-kritisk propaganda rett før Brexit avstemningen, og som i den 

grad medvirker til å destabilisere den politiske verdenssituasjonen.

Internettet har gått i stykker, mener noen. Menneskeheten er som barn som har vært alene hjemme 

for lenge, spist for mye snop og sett på for mye søppel-TV. Når kommer foreldrene hjem og rydder 

opp? Det kommer nok ikke til å skje foreløpig; de voksne er på Facebook og vil ikke forstyrres imens de 

tenker ut den kuleste oppdateringen.

Er det virkelig sånn vi vil leve? Lullet inn i kattevideoene og kjendis-sladderen på sosiale medier, slik at 

vi ikke legger merke til de uhyrlighetene som skjer like for nesen av oss? Som hovedpersonene i The 

Matrix, som tror de lever en tilværelse full av action og handling, men som i virkeligheten drømmer og 

lever passivt i en simulering kontrollert av en datamaskin.

I en digital verden hvor algoritmer skaper ekkokamre, gir mange av de historiene vi presenteres for 

oss et unyansert bilde av verden, og bekrefter de inntrykkene vi allerede har dannet oss. De sosiale 

mediene har skapt nye problemstillinger som vi for få år siden aldri i vår villeste fantasi kunne 

forestille oss. Det å navigere i alle internettets informasjonskilder, å avgjøre hvem man kan stole på 

fremstiller et så presist verdensbilde som mulig, er i dag en stor utfordring. Ansvaret til de seriøse 

mediene er så stort som det noen gang har vært. De må fremlegge fakta, men også nyansere, 

perspektivere og faktasjekke. Sterke, frie og uavhengige medier er viktigere enn noen gang. Men har 

ikke også individet selv et vesentlig ansvar for å stille seg kritisk til informasjonskildene det benytter og 

videreformidler?

Lillebroren min sitter og stirrer tomt inn i det bleke lyset fra mobiltelefonen sin. «Hva gjør du på?» spør 

jeg. Han mumler noe uforståelig til svar, ute av stand til å løsrive seg fra den hypnotiserende 

skjermen. Ute skinner solen fra en klar himmel. Jeg tar hånden hans og drar ham opp av sofaen. 

Lillebroren min våkner endelig til live. «Hvor skal vi?» spør han, tydelig irritert. «Ut av dvalen.»

 

 

Kilder:  https://no.wikipedia.org/wiki/Alternative_fakta 28.01.18, 
https://www.information.dk/udland/2016/09/foerste-medieskabte-praesident-amerikansk-historie 28.01.18, 
https://no.wikipedia.org/wiki/Joseph_Goebbels 29.01.18, 
https:// jyllands-posten.dk/debat/ leder/ECE10222766/trumps-krig-mod-medierne/ 01.02.18, 
https://www.b.dk/nationalt/ internettets-frankensteinmonstre-truer-demokratiet 01.02.18
1 kilde: tweet: 25.02. 2017: ?FAKE NEWS media knowingly doesn?t tell the truth. A great danger to our country. 
The failing nytimes has become a joke. Likewise CNN. Sad!?, 2 Shorenstein Center on Media, Politics and Public 
Policy., 3 CBS News, NBC News, Fox News, The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, 
The Los Angeles Times og USA Today.
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Skriven av Ida Heggland. Artikkelen er ein av vinnarane av skrivekonkurransen til Framtida.no og Magasinett om 

framtida skule.
 2020 er året det skjer store forandringar på skulefronten. Dette året blir det nemleg tatt i bruk nye 
læreplanar. Å lage ein ny læreplan er ikkje gjort over natta, og det er mange viktige spørsmål ein skal 
stilla. Korleis skal ein unngå presset dagens ungdom opplever? Skal mobilen framleis bli sett på som ein 
distraksjon framfor eit læremiddel? 

For meg er trivsel ein av hovudfaktorane for innsatsen i faget. Det trur eg mange elevar kjenner seg igjen 
i. For god trivsel er vi avhengige av dyktige lærarar med breitt spekter og høg variasjon i timane. Dette 
inneber at læraren ikkje distanserer seg sjølv frå eleven og utnyttar si maktrolle. 

Ja, læraren si oppgåve er å gi kunnskap, men det er viktig at ein føler at læraren ynskjer deg vel og gjev 
deg støtte. 

  

Leksefr i  

Den store debatten om lekser er ikkje eit nytt tema, men framleis nytter dei fleste skulane seg av dette.   
Eg trur at ungdom i større grad vil oppleve glede i skulekvardagen dersom dei får organisere si eiga fritid 
sjølv, utan å gå sju timar på skule og ta med arbeid heim. 

At behovet for å gjere lekser er så stort for å komme seg gjennom pensum, er ein indikator på at vi har for 
høge krav. 

Ser vi på skulane i Finland som har blitt rangert til blant verdas beste skular å gå på, har dei for lengst 
droppa lekser. 

  

Meir  konkrete fag 

Faga må bli meir konkrete. Historie for eksempel er viktig, men å ha ein prøve om 20 forskjellige kongar, 
som alle heiter Håkon, Olav eller Harald, i tillegg til å ta for seg heile mellomalderen, vil fort opplevast 
som unyttig. Ein mister motivasjonen. Er alle dei 20 ulike kongane og kjende personane like viktige, eller 
er det mogleg å gjere historia enda meir presis? 

Vi skal kunne så mykje på kort tid, det er ikkje rart at ungdom i dag føler seg utsliten allereie før 
vidaregåande. 
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Meir  framtidsfokus i norsk  

Eit anna fag med høgt forbetringspotensiale er norsk. Dette kan fort bli eit tørt fag med mykje repetisjon 
av historie, i tillegg til at ein blir naudsynt til å skrive tolkingar av urgamle dikt.  

For å få eit meir framtidsfokus, bør ein heller lære dei yngre korleis dei skriv jobbsøknadar og CV, og 
lesarinnlegg om dagsaktuelle tema som fangar opp interessa hos elevane. Dette trur eg òg vil fremje 
interessa for side- og hovudmål.  

Slik som eg har opplevd, slit mange unge med å meistre nynorsk. Det kjem både av mangel på nynorsk 
undervisning, og fordi vi analyserer dikt og skriv norskstilar om barokken gong på gong. Det kan gjere 
faget tørt, og gje mangel på interesse i nynorsk.  

Norsk er eitt av faga vi har tre år på vidaregåande på studiespesialisering, medan vi har historie to år. I 
desse faga går vi ofte gjennom dei same epokane. Er det mogleg å organisere faga betre så ein ikkje sit 
igjen med kjensla av at faga går ut på det same? 

 

Vi må ha ein skule som førebur  oss på framtida  

Vi må skape ungdom som gler seg til framtida og som vil gjere ein innsats. Noko av det eg saknar i 
skulekvardagen er at skulen ikkje held tempoet oppe med resten av samfunnet.  

Medan mange skular innfører mobilhotell, tek samfunnet utanfor skulen i større bruk teknologien. Det 
kan verke som om mange lærarar meiner at den beste måten å lære på er gjennom eit langt foredrag 
etterfølgt av repetisjonsspørsmål og lekser.  

Vi må ha ein skule som førebur oss på framtida. Det trur eg ikkje at dei titals skrivedagane der eg har tolka 
dikt frå så langt unna min tidsperiode ein kan komme ? eller stikkballen i kroppsøvinga ? har gjort.  

Vi lærer for lite om korleis ein kan handtere stress eller danne seg eit sunt kosthald som ein for eksempel 
burde gjort i kroppsøvinga.  

For meg er det viktigaste at vi elevar treng meir variasjon i undervisninga og meir konkret pensum for å 
auke motivasjonen vår. Å tenkje framtidsretta og inkludere psykisk helse som stress på timeplanen kan 
hjelpe elevar til å meistre kvardagen betre, og føle at skulen er ein stad for viktig lærdom, ikkje ein stad 
der ein blir utsliten. Vi må tenkje nytt og ikkje berre spinne på gamle idear, vi har sett kor mykje ungdom 
slit med psykisk helse, vi treng ei forandring! 
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 Det sies at den som ikke lærer av historien, er 
dømt til å gjenta den. Det finnes ingen nasjoner i 
verden som aldri har bedrevet undertrykkelse. I 
Norge har vi eksempler som fornorskingspolitikken 
mot samene, og Jødeparagrafen, en 
grunnlovsparagraf som hindret jøder adgang til 
landet i 37 år. Gjennom 1700-tallet i union med 
Danmark fraktet vi totalt 120 000 slaver til 
plantasjer i Amerika. Det skremmende med disse 
norske skamfortellingene, er hvordan befolkningen 
kan ha behandlet dette som naturlig og normalt, 
når det virker sjokkerende sett med øyne fra det 21. 
århundret. Jeg spør: Vil våre etterkommere være 
stolte av at vi dreper dyr unødig?

I Norge lever dyrene gode liv. Omtrent 2,4 av de 3,5 
millionene grovfôrdyr var på beite i fri natur i 2016. 
Antibiotikabruken vår er blant de laveste i Europa. 
Alle dyr blir bedøvet før slakt. Det er likevel noe 
som skurrer når tilnærmet ingen husdyr dør 
naturlig, men får sine liv avsluttet en brøkdel av 
sine naturlige levealdre. Dette fordi de skal spises, 
eller fordi de ikke produserer like mye egg eller 
melk som før. Det er noe som skurrer når gassing 
av griser og kylling blir omtalt som bedøving. Det 
er noe som skurrer når Mattilsynet i 2017 fant 
brudd på dyrevelferdsloven i 3 188 av 6 697 
undersøkte dyrehold for svin, storfe, sau og fugl.

I Norge er kun 4,3% av jorden dyrkbar. Mye av 
arealet vårt er vanskelig å dyrke annet enn gress 
på, så mange ser på husdyrhold som essensielt når 
vi skal ha høy egenproduksjon av mat. Noe som 
derimot blir glemt, er at disse dyrene ikke bare 
spiser gress. I 2016 ble det ifølge SSB dyrket 1 326 
000 tonn korn i Norge, og Landbruksdirektoratet 
opplyser at 1 022 000 tonn norsk korn ble brukt til 
kraftfôr samme året. Tror man dette er tilstrekkelig 
til kjøttproduksjonen, tar man feil; 800 000 tonn 

ekstra næringsmidler ble importert samme året, 
hvorav 200 000 tonn var soya fra den brasilianske 
regnskogen. Er dette veien til et selvforsynt og 
miljøvennlig Norge?

Å slutte å spise kjøtt er en økende trend, og mange 
har har allerede vært innpå tanken. Mange sier de 
ikke ville klart seg uten bacon eller kjøttpålegg. 
Mange kan ikke se for seg en juletallerken uten 
pinnekjøtt. Mange er usikker på hva de hadde gjort 
hvis de ble invitert på besøk, eller skulle spise på 
restaurant. Resultatet av slik tenkning er ofte at 
man gir opp. Det sier seg selv at en overgang til 
plantebasert kosthold er noe de færreste gjør over 
natten. Jeg skulle ønske flere la vekt på at det ikke 
er alt eller ingenting. Begynn gjerne med å finne et 
godt, plantebaserte pålegg eller å finne en kjøttfri 
oppskrift på favorittmiddagen din. Noen 
ingredienser vil være fremmede, men går ofte igjen 
i flere oppskrifter. Bloggene Vegetarbloggen og 
Veganmisjonen og facebooksiden «Hva slags 
veganmat lager du i dag?» er gode kilder til 
inspirasjon. Helsedirektoratet slår fast at godt 
sammensatt plantebasert kost er sunt og 
sykdomsforebyggende, og hepla.no har gode tips til 
hvordan man setter sammen kostholdet.

Det kan kokes ned til dette enkle spørsmålet: 
Hvorfor økonomisk støtte slakt av dyr når det er 
unødvendig? Jeg mener ikke at dyr og mennesker 
er likeverdige. Jeg mener derimot at vår 
bekvemmelighet, våre smakspreferanser og vår 
tilbøyelighet til å følge normene, er mindre viktig 
enn dyrs liv. Å endre vaner er vanskelig, men på et 
tidspunkt blir det den nye hverdagen. 

Ki lder : Kor n for br uk 20 16: "Råvarefor br uk t i l  k r af t fôr  t i l  husdy r  i  N or ge 20 16", hen tet  0 4.0 3.18 f r a 
h t tps:// www.landbr uksd i rek tor atet .no/ no/ p roduksjon -og-m ar ked/ kor n -og-kr af t for / m ar ked-og-pr is/ stat ist i kk . 
h t tps:// www.ssb.no/ jord-skog- jak t-og- f i sker i / stat i st i kker / kor n , hen tet  0 4.0 3.18. H elsed i rek tor atet  om  p lan tebaser t  
kosthold : h t tps:// helsenor ge.no/ kosthold-og-er nar ing/ vegetar isk-kosthold / nar ingsr ik-vegetar kost, hen tet  
0 4.0 3.18.  Prosen t dy r kbar  jord : 
h t tp :// www.skogoglandskap.no/ nyheter / 20 14/ oppdater t_ arealstat ist i kk_ for _ fu l ldy r ka_ og_ dy r kbar _ jord , hen tet  
0 4.0 3.18. D y rehelse og -vel ferd : An im al ia: K jøt tets t i lstand 20 17, hen tet  0 4.0 3.18 f r a 
h t tp :// f lashbook.no/ an im al ia/ k jot tetst i lstand17/ #/ 90 / . 
h t tp :// www.nor tur a.no/ natur l ig-kval i tet- f r a-nor ske-bonder / dy rehelse/ , 0 4.0 3.18.M att i lsynet: M att i lsynets ar beid  
m ed dy revel ferd  -  år sr appor t  20 17, hen tet  0 4.0 3.18.  
 

VÅR TIDS SKAM?
Skrevet av Ole Johan Walderhaug
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Generasjon prestasjon er et kjent fenomen blant dagens ungdom, og beskriver på mange måter hvor mange 
forventninger denne generasjonen møter. Det skal hele tiden bevises at man er best i alt, har fines klær, 
spiser sunnest og får best karakterer. For mange kan dette presset til slutt ta helt overhånd, noe som kan få 
fatale konsekvenser. I jakten på å alltid være fremstå perfekt er det mange som innser at dette er svært 
vanskelig og tyr derfor til andre utveier, og tar små snarveier for å nå målet fortere. Melanotan, også kalt 
barbiedop, er et syntetisk hormon som sprøytes inn i kroppen for å gjøre deg brun uten sol. Barbiedop har 
de siste årene blitt mer og mer populært, men kan ha farlige bivirkninger. 

Barbiedop ble utviklet på 1980-tallet i Arizona for å oppnå pigmentering uten å være i solen. Ved å ta 
barbiedop begynner kroppen å produsere mer melanin, stoffet som gir oss brunfarge og beskytter oss mot 
solbrenthet. Det påvirker også andre deler av kroppen, blant annet kan det øke sexlysten og undertrykke 
sultfølelsen, og dermed redusere appetitten. Enkelte bruker det derfor også til å slanke seg på en hurtig 
måte. Barbiedop kan ikke kjøpes i butikk, men må bestilles ulovlig over nett. Unge jenter og gutter har hørt 
"Barbiedopet" bli beskrevet som et "vidundermiddel". Mange vil så veldig gjerne bli brune og finere, og 
prøver stoffet uten å tenke så mye over eventuelle konsekvenser. Det er et stoff man kan svært lite om, 
både om stoffets sikkerhet, og bivirkninger. Helsemyndighetene advarer derfor mot å bruke stoffet.

For det første vet man ikke hvem som har laget stoffet, hva det egentlig inneholder og om det kan være 
forurenset. Det kan være useriøse aktører på markedet som er mer opptatt av penger enn av sikkerhet for 
de som kjøper det. Det kan være bakterier og virus i stoffet, og da kan det i verste fall være livsfarlig. Man 
vet ikke så mye om langtidseffekten, fordi det aldri har vært testet eller forsket på vitenskapelig. Flere har 
etter hvert fått misfargede flekker på huden, blågrå lepper og gråfargede poser under øynene etter lengre 
tids bruk. Enkelte har meldt om allergiske reaksjoner som kvalme, oppkast, pustevansker og lignende. 
Andre forteller om pigmentflekker som ikke går bort og føflekker som øker i størrelse og får sterkere farge, 
også i ansiktet. Men stoffet kan også ha mer alvorlige bivirkninger. Helsemyndighetene frykter dessuten at 
kraftig bruk av stoffet kan føre til kreftceller og føflekkreft. Personer med diabetes eller en hjertesykdom 
kan også oppleve forverrelse av sykdommer dersom de bruker barbiedop. 

Barbiedop
Skrevet av: Ingrid Neshavn Høie  Fotograf: Maiken Solheim
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Tidlig i mai postet Opiniones Felisianae en 
undersøkelse for Vg1 og Vg2 elever på Laksevåg og 
Katten. Formålet med undersøkelsen var at vi 
ønsket å vite mer om hva elevene tenker om det 
neste skoleåret, når Laksevåg elevene skal komme 
over til Bergen Katedralskole. Vi vil ikke skape 
konflikt mellom skolene, og ønsker derfor at 
resultatene fra denne undersøkelsen ikke blir brukt 
i mot noen på hvilket som helst vis. 

Stort engasjement fra elever

Det at Laksevåg skal slåes sammen med Katten, har 
vært et tema som har engasjert mange dette 
halvåret. I løpet av bare 24 timer, hadde 125 stykker 
allerede svart på undersøkelsen, noe som vi ikke 
hadde forventet. Totalt sett var det 130 stykker som 
svarte på spørsmålene vi la ut. Av disse, var 118 
stykker fra Katten, noe som utgjør ca 34% av 
elevene på Vg1 og Vg2. Dessverre fikk vi kun 12 
svar fra elever på Laksevåg, men dette skyldtes at 
vi ikke fikk muligheten til å spre den i like stor 
grad, og at det er en del færre elever enn på Katten. 
Når det kommer til fordeling av trinnene, utgjorde 
Vg2 54% av svarene, og var da 70 stykker, mens Vg1 
utgjorde 46% av svarene. Som en kan se, har ikke 
alle elever fra Katten eller Laksevåg svart på 
undersøkelsen, og vi kan derfor ikke si at 
meningene som blir trukket fram gjelder for 
flesteparten av elevene.

Hva synes elevene?

Det første spørsmålet i undersøkelsen hvor man 
kunne svare fritt, handlet om hva man synes om at 
Katten og Laksevåg skal gå sammen. Her ble det 
sagt mye forskjellig, men flesteparten har svart at 
de enten synes det går helt fint, eller at de ikke har 
noe imot det. Faktisk, hadde nærmere halvparten 
av alle elevene som svarte på undersøkelsen svart 
akkurat dette, eller noe lignende. Ganske mange 
har sagt at de enten gleder seg, tenker at det blir 
bra at skolene skal blandes sammen, eller er 
generelt sett positiv til denne sammenslåingen, og 
utgjorde en litt større andel enn dem som er 
negative mot denne endringen. Av trinnene på 
Katten, ser det ut som Vg1 er i større grad 
misfornøyd med sammenslåingen, men dette er da 
stort sett på grunn av at klassene skal splittes opp. 

Inntrykket av den andre skolen

Noe av det som kanskje interesserer oss mest, er 
hva de andre har som inntrykk av skolen man går 
på nå. Flere Kattenelever har et litt dårlig inntrykk 
av Laksevåg elevene. Trolig ligger dette en del i 
stereotypene om Laksevåg og Bergen Vest generelt, 
fordi mange poengterer at de har hørt en del 
negativt om skolen, men at de selv ikke kjenner 
noen fra derfra. De som sier at de har venner fra 
området, eller kommer derfra, har gjerne et bedre 
inntrykk av Laksevåg. Her ser det ut som Vg2 
elever fra Katten kommer verst ut, ettersom det er 
en større andel med et dårligere inntrykk av 
Laksevåg. Det de aller fleste har nevnt som en del 
av dette inntrykket, er at de kanskje ikke er like 
skolefokuserte som Kattenelever, eller at de da har 
et annet miljø.  

Det blir jo litt annerledes med så mange elever på 
skolen, men det blir samtidig spennende å se 
hvordan forandringen blir . 

               - Elev fra Vg2 på Katten

Resul t at er  f r a under søkel se om skol eår et  2018-2019
Skrevet av:Amalie Austgulen

Jeg gleder meg til å bli kjent med mange nye folk, 
men er litt usikker på hvordan det kommer til å bli 
med nye klasser. Jeg er sikker på at det går helt 
greit, men det var et veldig flott miljø i klassen vi 
har nå, og det blir trist å skilles fra flere derfra.

      - Elev fra Vg1 på Katten

Hva er ditt nåværende inntrykk av den andre 
skolen?

Den er unik 

- Elev fra Vg2 på Laksevåg
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Noen av Laksevågelevene som svarte på 
undersøkelsen, har også dratt fram dette med et 
annet miljø i svaret sine om inntrykket av Katten. 
Det blir også sagt at Katten gjerne er litt 
uoversiktlig og rotete som skole, og at det er 
strengere krav til karakterer og prestasjoner. Flere 
har dratt fram dette med at de har hørt at elevene 
på Katten ikke ønsker Laksevågelevene neste år, 
noe som har vært med på å skape et litt dårligere 
inntrykk av oss som går her.  
 

Forventninger til det neste skoleåret

Det nest siste spørsmålet i undersøkelsen handler 
om hva man gjerne gleder seg til i forbindelse med 
neste skoleår, og hva man gleder seg mindre til. Det 
50 stykker har trukket fram, er at de gleder seg til å 
bli kjent med nye folk, og få flere å snakke med på 
skolen. Det at det skjer noe nytt, og at det kommer 
flere folk med kanskje litt andre interesser, er noe 
som mange ser fram til. Her har det blant annet 
også blitt nevnt muligheten for flere gøye fester, og 
en bedre russetid. Noen ser også fram til mindre 
karakterpress på Katten. Et par Laksevågelever 
gleder seg i tillegg til å se hva som forventes av 
resultater, og ser positivt på det å gå på skole i 
sentrum. 

Det er ikke alt vi gleder oss til i like stor grad. For 
en del Laksevågelever, blir en lengre reisevei og det 
at man er nødt til å bytte skole, noe som man ikke 
er glad for. På samme måte som mange gleder seg 
til muligheten for enten mindre karakterpress eller 
høyere krav, er det også en del som ikke gleder seg 
til akkurat dette. Mange er også redd for at det blir 
tydelig atskilte grupper, og for at miljøet vi har her 
på Katten  vil endre seg. En del trekker også fram 
dette med at Katten vil miste litt av prestisjeryktet 
sitt, og at det vil ødelegge litt av inntrykket folk har 
av skolen. Over 10% av elevene som har svart er 
nøytrale til hele situasjonen, og har ikke noe 
spesifikt de enten gleder seg til eller gruer seg til. 

Selv om flere Kattenelever gleder seg til at det blir 
flere elever på skolen som man kan være med, er 
mange bekymret for om skolen blir overfylt. Flere 
har sagt at de er redd for at det ikke blir noe god 
plass for å spise lunsj eller bare snakke når nesten 
150 elever kommer over til Katten.  Dette er da 
særlig noe Vg2 elevene har nevnt i undersøkelsen. 

 

Hva synes du om det at Katten og Laksevåg skal 
gå sammen? 

Det i seg selv trenger ikke å være noe problem. Jeg 
ser fram til bli kjent med flere fenomenale folk til 
høsten. Det som gjør det litt skummelt er at vi 
umulig kan vite hvordan det blir: Hvordan blir 
klassemiljøet? Hva om jeg kommer i en "dårlig" 
klasse og det går ut over karakterene? Men dette er 
bare en naturlig reaksjon til at det skal skje noe 
nytt og fremmed. Mest sannsynlig blir det helt 
greit. 

Hva er ditt nåværende inntrykk av den andre 
skolen?

Jeg vet ikke særlig mye om elevene fra Laksevåg. 
Ting blir sagt, både positivt og negativt, men når 
alt kommer til alt er vi jo bergensere (+++) alle 
sammen.                            

                                          - Elev fra Vg1 på Katten 

Jeg håper vi får mulighet til å bli kjent med de nye 
elevene og at det ikke blir to gjenger på skolen der 
Katten og Laksevågelevene er adskilt. 

       - Elev fra Vg2 på Katten 

Hva er ditt nåværende inntrykk av den andre 
skolen?

For å være ærlig, ikke særlig bra. Men håper jo på å 
bli motbevist.  

                                           - Elev fra Vg2 på Katten

Jeg håper ikke at det blir stappfullt over alt og at 
det ikke går an å sitte noen steder for det er så mye 
folk.

-Elev fra Vg2 på Katten 
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Blandede klasser

Tidligere i vår fikk vi vite at Vg2 skal få beholde 
sine klasser stort sett slik som de er i dag, mens Vg1 
elevene får helt nye klasser, med muligheten for å 
legge inn ønsker om klassekamerater. Dette var 
ikke noe vi la inn som et eget spørsmål i 
undersøkelsen, på grunn av at det gjerne ikke 
opptar alle sammen, men det var åpent for å kunne 
legge inn sine meninger angående dette. Av Vg1 
elevene på Katten som svarte på undersøkelsen, sa 
ca 62% av dem at de helst ville beholde de gamle 
klassene. Det ble blant annet sagt at mange hadde 
et veldig godt klassemiljø, og at Laksevågelevene 
allikevel vil bli en del av skolen gjennom 
programfagene. Mange ønsker ikke å gå gjennom 
en ny periode hvor man må bli kjent med klassen 
sin på nytt, og trekker fram dette med at man bare 
har 10 timer felles med klassen sin i uken på Vg2, 
noe som kan gjøre at det tar lengre tid å bli kjent 
med hverandre. 

En del Vg1 elever er frustrert på hvordan dette har 
blitt taklet av skolen, og mener at de ikke har fått 
sagt det de mener. En del har sagt at vi ikke har fått 
nok informasjon fra administrasjonen, og at det 
burde ha blitt arrangert flere besøk i løpet av våren, 
slik at man vet mer hva som kan forventes neste 
skoleår. 

Neste skoleår

Mange synes det er helt greit at Laksevågelevene 
skal komme over til Katten neste skoleår, og gleder 
seg til at det blir flere man kan snakke med. Selv 
om en god del som ikke har et veldig godt inntrykk 
av den andre skolen, så er mange åpen for å bli 
motbevist. Allikevel, er det slik at mange er redd 
for at miljøet på Katten vil endre seg og for at det 
kan bli litt for mange på skolen.

Vi får bare vente og se hva det neste året bringer, 
men forhåpentligvis blir det mange positive 
overraskelser.Hva er ditt nåværende inntrykk av den andre 

skolen?

Ganske forskjellige skoler men synes det er helt ok.

                                      - Elev fra Vg1 på Laksevåg

Jeg har personlig ingenting imot Laksevåg elevene, 
og jeg tror faktisk at de har mye å by på for skolen 
vår. Meeen, jeg syns ikke at det er nødvendig å lage 
helt nye klasser til neste år!! Jeg er rett og slett 
veldig fornøyd i min klasse. 

- Elev fra Vg1 på Katten

Hva er ditt nåværende inntrykk av den andre 
skolen?

Jeg tror det er en utrolig god blanding. Kjenner 
ingen som går på den skolen, men når de var innom 
her virket det som en skole med mange forskjellige 
typer folk.  

- Elev fra Vg1 på Katten

Nye folk gleder jeg meg til, men gruer meg til å se 
om miljøet forandrer seg.

- Elev fra Vg2 på Katten

Jeg har bodd i Laksevåg før, så kjenner mange som 
går på den skolen. Jeg har hørt fra andre at den 
skolen ikke er så bra, så det er bra at man oppusser 
den. Det er bare bra at de får komme her.

- Elev fra Vg1 på Katten

Er det noe du gleder deg til, og noe du gleder deg 
mindre til neste skoleår?

Jeg synes det er positivt at Kattens eksisterende 
gode miljø vil kunne positivt påvirke en større 
elevskare og muligens skape en jevnere slagmark 
for Katten-elevenes evinnelige karakterjag. Det må 
også sies at det er utelukkende positivt å få flere 
elever inn, siden da blir RT2019 så mye fetere! 
Toppen av min akademiske karriere er å oppleve LS 
Stavanger på kloss hold iført en sprakende rød 
russedress mens jeg er dritings på hjemmebrent.

- Elev fra Vg2 på Katten
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Hva synes du om det at Katten og Laksevåg skal 
gå sammen?   

Tenker det vil bli et tydelig skille mellom elevene 
fra de ulike skolene. Har også en mistanke om at 
Katten kommer til å miste litt prestisjeryktet sitt, 
ettersom Laksevåg ikke er en prestisjeskole.

Er det noe du gleder deg til, og noe du gleder deg 
mindre til neste skoleår?

Jeg gleder meg til revyen, den er gøy. Også gleder 
jeg meg til deltakelse i timene, det er noe Laksevåg 
mangler. Ser absolutt ikke frem til Katten ellers. 
Nivået er så høyt der, og føler det er så mye 
karakterpress.   

- Elev fra Vg2 på Laksevåg

Jeg skulle ønske flere prøvde å ta imot elevene 
fra Laksevåg på en god måte. Jeg forstår det 
veldig godt om mange gruer seg til å begynne 
her, når så mange snakker negativt om dem. 

- Elev fra Vg1 på Katten

Hva synes du om det at Katten og Laksevåg skal 
gå sammen?   

Vi synes det er dumt, da vi allerede trives godt på 
Laksevåg, og da det bare er 1 år igjen ønsker vi 
heller å gå ferdig på Laksevåg enn å begynne på en 
helt ny skole. Og det er en stor forskjell mellom oss 
elever. Vi har også fått høre at de ikke vil ha oss 
der, og vi er ikke så begeistret over det heller.

Hva er ditt nåværende inntrykk av den andre 
skolen?

Helt grei, men vi føler ikke den skolen passer helt 
for oss.

Er det noe du gleder deg til, og noe du gleder deg 
mindre til neste skoleår?

Gleder meg ikke til ny skole, og lenger reisevei og 
andre lærere. Da vi har blitt godt kjent og er 
fornøyd med de fleste av lærerne våre. 

                                      - Elev fra Vg2 på Laksevåg

Hva er ditt nåværende inntrykk av den andre 
skolen?

Alle virker veldig snille, skal bli spennende med så 
masse jenter da...  

Er det noe du gleder deg til, og noe du gleder deg 
mindre til neste skoleår?

Har egentlig ikke tenkt så masse på det. Tenker jeg 
gleder meg til nivået og forventningene blir litt 
høyere.  

- Elev fra Vg1 på Laksevåg

Gleder meg til å bli kjent med nye folk! Og håper 
selvfølgelig på kattelitur for Katten og Laksevåg på 
Vg3 ;)  

- Elev fra Vg2 på Katten

Hva synes du om det at Katten og Laksevåg skal 
gå sammen?   

Sinnsykt å kaste elevene inn i et helt nytt miljø 
etter at trygge relasjoner og tilknytninger til lærer 
og medelever er bygget opp. Nye arbeidsvaner og 
relasjonene må bli bygget opp igjen. Jeg tror mange 
elever vil gå på en smell ettersom det forventes mer 
fra lærere på katten. Jeg gleder meg samtidig og 
tror det skal gå fint. Tilslutt tenker jeg at det må 
være dritkjipt for de som har jobbet hardt på 
ungdomskolen for å få bra snitt, for å kunne gå på 
katten. Mens alle de elevene på lax med 3 i snitt 
kommer inn uten stress :) 

Er det noe du gleder deg til, og noe du gleder deg 
mindre til neste skoleår?

Alltid gøy med nye mennesker å bli kjent med. 
Spendt på hva som forventes på katten kontra hva 
vi er vant med på lax 

Er det noe mer du ønsker å tilføye?

Uansett hva lax sitt rykte er, er vi hyggelige. Gled 
dere xoxo

                            -Elev fra Vg2 på Laksevåg 
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Lax'en t il  Kat t en
Jeg er en sånn evig pessimist. Der folk ser gleden i å bytte skole fra ungdomsskole til videregående, så 
jeg det som en klein tilpasningsperiode på 3 måneder. Når banken kom med de nye 100- og 
200-lappene, så mange bankmenn redusering av falske penger mens jeg så tapet av mine egne. Altså, 
ikke at jeg driver og forfalsker penger ? noe jeg sikkert også hadde vært pessimistisk til - men at de 
gamle lappene blir ugyldige og mister verdi. For ikke å snakke om det tirsdagsfriminuttet som ble 
utvidet til 1,5 time, der noen elever så muligheten til å være mer sammen, mens jeg heller så en 
halvtime jeg heller kunne brukt hjemme.

 

Selv med dette i tankene, så liker jeg å se på meg selv som en åpen og optimistisk ungdom. Men av og 
til er jeg mentalt 80 år, med vanedyr-tendenser som tenker tilbake til gode gamle dager. Men hvem 
gjør vel ikke det?

 

Den kont roversielle «f lyk t ningsbølgen»

Nå, derimot, forandrer dagene seg, og jeg blir nødt til å bestemme min holdning til det vi har i vente. 
Jeg snakker selvsagt om den kontroversielle flyktningbølgen som snart treffer Bergen Katedralskole. 
Elever som går på studiespesialisering ved Laksevåg videregående opplever nå at skoletilbudet deres 
forsvinner, og de blir dermed nødt til å flykte over Damsgårdssundet og videre mot skolen vår, der de 
blir møtt av gjestfrie og imøtekommende elever. Eller?

 

Nei, vi er nok ikke så positive. Det virker som at ganske mange allerede har tatt sin stilling til saken, og 
det er som sagt ikke akkurat den velkommende versjonen. Siden nyhetene ble kjent, har det sakte 
men sikkert bygd seg opp en summende misnøye over dette vedtaket. Det er uttrykt mange grunner 
til hvorfor elevene ved Katten ikke er så positive til forandringen som snart vil prege hverdagen deres; 
noen mener at det vil få negative konsekvenser for skolens nåværende rykte og miljø og andre at det 
blir urettferdig for elever som har «fortjent plassen sin», i og med at de kom inn via uttak. Det ser ut til 
at de fleste frykter det samme som meg; nemlig forandringer. Vi vil ikke miste vår felles plettfrie 
karakterkort og Utopia-atmosfære - for å sette det litt på spissen. Men uavhengig Laksevågs ankomst, 
så vil skolen alltid bli utsatt for forandringer hvert år. Ta allmøter som et eksempel! For ikke så mange 
år tilbake (vi snakker toppen tre!), så var allmøter noe elevene gledet seg til. Da var det høy deltakelse, 
elever debatterte med hverandre og hele skolen tok beslutninger sammen. Nå blir allmøter avviklet, 
for på grunn av lav deltakelse blir nemlig ikke møtene gyldige. Dette viser fint hvordan en tidligere 
brennende Katten-verdi fort sluknet.

Skrevet av: Ida Søvik  Ilustrasjon: Maiken Solheim
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Det mest omstridte i vedtaket så langt, derimot, er skolens vedtak om å blande neste års VG2-klasser 
med elever fra begge skolene. Det er forståelig at klasser som har opparbeidet seg et godt klassemiljø 
føler seg litt snytt, det tar tid å bli kjent og finne sin plass i nye omgivelser, men samtidig så forstår jeg 
skolens tankegang. I følge undersøkelsen vår, viste det seg at mange elever også var opptatt av det 
fremtidige miljøet ? og spesielt var de bekymret over at skolen kom til å splitte seg i to, med tidligere 
Laksevågelever på en side og nåværende Kattenelever på den andre. Her virker det som at skolen 
gjennomfører en handling i håp om å forebygge denne potensielle delingen, ved å heller inkludere 
Laksevågelevene i miljøet på en slik måte at Kattenelevene føler seg nærmest forpliktet til å bli kjent 
med dem. I verste fall kan planen slå tilbake, og vi vil ha en deling i klassen, men vi Kattenelever har 
det med å finne hverandre. Det har mest sannsynlig de fremtidige Kattenelevene også.

 

To sider  av én sak

Men hva med Laksevågelevene?  Det mange glemmer når vi snakker om denne sammenslåingen, er at 
det er to sider av én sak. Av alle de samtalene jeg har hørt, så blir som regel Laksevåg fremstilt som 
hovedproblemet, og i verste fall blir de fremmedgjort. Ryktene fra Laksevåg tilsier det samme. Dette 
gjør det lett for de uten ordentlig innsikt i saken ? uavhengig skole - til å vippe mot den negative siden 
av spekteret. Men ? igjen ? hva med Laksevåg? Det er ikke slik at de bestemte seg for å invadere 
Katten, heller. Hvordan de fleste ordlegger seg på, får oss til å se ut som to rivalisende gjenger som 
kjemper om det ultimate territoriet ? Katedralskolen ? der vi er villige til å dra i blodig krig for å vinne. 
Folkens, vi lever i virkelighetens Bergen, ikke Netflixs Riverdale! Det må da være grenser for drama.

Men, for å svare på spørsmålet, Laksevågelevene gleder seg ikke akkurat de heller. Tenk dere å bli 
kastet ut av skolen man har etablert seg i, for så å bli kastet til en annen, der de fleste gir uttrykk for å 
ikke ville ha noe med deg å gjøre. Basert på en undersøkelse vi har hatt hos Laksevåg, virker det som 
at mange der også var mot klassesammenslåinger ? mest sannsynlig av samme grunn som 
Katedralskolen (det at de har opparbeidet et klassemiljø). Noen av svarene de har gitt på 
undersøkelsen indikerer også nervøsitet for det nye skoleåret, både når det kommer til det sosiale og 
det akademiske. Dette er nok noe vi alle kan relatere til, med tanke på VG1 ? da vi ble møtt med nye 
krav og ansikter. I likhet med at Katten er redd for forandringer, så kan det virke som at 
Laksevågelever frykter det samme ? og dette er spesielt noe å ta med til ettertanke. Det er ikke Katten 
vs. Lax, men heller oss samlet som må finne ut av disse forandringene.

 

En t i lpasningsper iode på t re m åneder

Etter alt dette er jeg fortsatt ikke sikker på hva jeg selv synes om denne sammenslåingen. I lys av 
undersøkelsen, ser det ut til at der er flere enn meg som også ligger litt i dette mellomlandet. Det er 
elever som kanskje ikke har opplevd Laksevåg nok til å ha en mening om dem eller kanskje elever som 
er positive, men velger å ikke snakke høyt om det i frykt av å provosere denne summende misnøyen. 
En misnøye lignende innføringen av de nye pengesedlene og den lengre tirsdagsmidttimen. Det vi på 
Bergen Katedralskole må ta innover oss, er at det kommer til å skje ? uavhengig om du er for eller 
imot. Vi må derfor alle sammen bidra med vårt for å få til det beste miljøet mulig. Men dette er 
selvsagt ikke elevenes ansvar ene og alene. Vi oppfordrer lærerne og administrasjonen til å gjøre 
denne overgangen enklere for elevene, spesielt i VG2. Med den summende misnøyen blir det nemlig 
vanskelig å kaste alle i et bur og si «bli venner». Men for resten av oss fungerer det sikkert greit med 
en liten tilpasningsperiode på tre måneder.
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K at t ens el evor gani sasj oner
 Skrevet av Stina Matland Madsen 

 
Katten er fantastisk. Vi har de beste lærerne og de 
beste elevene. Sammen er vi det beste fellesskapet, 
og noe som bidrar til dette er Kattens mange 
elevorganisasjoner. Det er kanskje ikke alltid like 
greit å holde oversikt over alle de ulike man kan 
være medlem av. Derfor har vi laget en liste over 
gruppene, sammen med litt deilig info. 

Natur og ungdom

Kloden vår trenger å bli respektert og tatt vare på.
Nå - mer enn noen sinne. Dersom du brenner for 
miljøet og ønsker å gjøre en innsats mot global 
oppvarming er Katten NU stedet å begynne. Bergen 
Katedralskole har sitt eget lokallag for Natur og 
Ungdom. De arrangerer blant annet workshoper, 
aksjoner, aktiviteter og foredrag. Natur
og ungdom har møter hver tirsdag i midttimen. 

- Instagram @katten.nu

Elevrådet

Elevrådet presenterer elevene ovenfor rektor og 
andre som bestemmer på skolen. Er det noe du 
ønsker å forandre på skolen, kan du ta det opp i 
elevrådet via din klasserepresentant eller andre 
medlemmer. Dersom du vil bidra til å lage et godt 
skolemiljø, kan du selv engasjere deg som 
elevrådsrepresentant. Elevrådet har møter rundt en 
gang i måneden og har en representant fra hver 
klasse. Møter i elevrådet gir gyldig fravær.

- Instagram @bkselevrd

Katten-Revyen

Ønsker du å bidra til å lage den beste Katten-revyen 
noen sinne? Sammen kan vi lage en revy så bra at 
både Langhaugenrevyen og Amalie Skram-reyen 
blir slått i bakken. Katten-revyen starter 
auditionene sine i slutten av august/begynnelsen av 
september. Men det er ikke bare skuespillere som 
skal til for å lage en god revy. Dette er en oversikt 
over de ulike gruppene som trengs, og her
finnes noe for en hver smak!

- Skuespiller: Morsom, utadvendt og kreativ er 
kvaliteter som ventes
av en skuespiller i revyen. Om du har erfaring fra 
skuespill eller ikke,
kan skuespill være noe for deg.

- Kosegruppen: Gruppen som arrangerer fester, 
baker kaker og sørger
for god stemning i løpet av revy-lagingen.

- Band: Dersom du synger eller spiller et 
instrument, trenger katten-revyen
deg for å lage det beste bandet.

- PR: Dette er gruppen for deg som er god på 
design, god til å formidle og vet hvordan å spre et 
budskap til mange personer.

- Økonomi: Dersom du vet hvordan å bruke penger 
best mulig, og har en kjærlighet for Excel, er 
økonomi-gruppen noe du bør tenke på til neste år.

- Backstage: Dette er gruppen som sørger for at 
overgangene og hele forestillingen går som smurt.

- Kostyme: Kreative mennesker som liker å designe 
og har skaperevne, trengs til kostyme-gruppen.

- Sminke: Både gutter og jenter ønskes i 
sminkegruppen. Som medlem av denne gruppen 
sørger du for at skuespillerne ser aller best ut på 
scenen!

- Lyd og Lys: Sørger for at folk både kan se og høre 
revyen.

- Instagram @kattenrevyen
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Skoleavisen

Skoleavisen på Katten, Opinionens Felisianae er, 
som du ser, verdens beste skoleavis! Ønsker du å 
videreføre den tradisjonsrike avisen og skrive 
artikler, gjøre intervju, illustrere, lage tegneserier 
osv.? Da er Kattenavisen noe for deg! Vi har møte i 
lunsjen hver mandag.

- Instagram @kattenavisen

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget skal arbeide for et godt 
skolemiljø ved å fokusere på det fysiske og psykiske 
miljøet til elevene her på Katten. De har jevnlige 
møter der miljøskapende og forebyggende arbeid er 
sentrale tema. Skolemiljøutvalget har 5 
elevrepresentanter og 4 representanter fra skolens 
ansatte.

 

Debattklubben på Katten

Ønsker du å debattere? Har du en drøm om å bli en 
mester i retorikk samtidig som du debatterer med 
medelever? Å mestre kunsten å overbevise andre, 
er noe man blir mester på i debattklubben på 
Katten. De har møte i lunsjen annenhver onsdag. 
Dersom du ønsker mer informasjon er det bare å 
søke opp «Debattklubben på Katten» på Facebook 
og bli medlem av gruppen.

Juleshow-komité/ Sommershow-komité

Før hver jule- og sommerferie, arrangerer elevene 
på Katten show for lærerne og resten av elevene på 
skolen. Til dette trengs en komité som kan 
arrangere og planlegge slik at showene blir 
underholdene og sørger for en ordentlig avslutning 
til skoleårene!

Sjakklubben

Sjakklubben på Katten er utdøende. Derfor trenger 
vi engasjerte sjakkspillere til å starte den opp igjen. 
Ta kontakt med Elevinspektør Svanhild dersom du 
ønsker å gjenopplive Kattens Sjakklubb!

Hugin

Kattens kosegruppe! Elevsamfunnet Hugin ble 
stiftet i 1860
og jobber aktivt med sosiale aktiviteter på skolen 
gjennom
hele skoleåret. De arrangerer blant annet Harry 
Potter-dag,
Halloween og Valentines-day. Er man medlem av 
Hugin,
baker man også kaker, boller og annen godis for at 
vi på
Katten skal få en så bra skolehverdag som mulig!  

- Instagram @katten_hugin

 

Kattelikomitéen

Elever på Amalie Skram reiser til Frankrike og 
Italia. NG-elever til Finland og Oslo. Katten-elever 
reiser til Mjølfjell - på skolens helt egen hytte, 
Katteli. Ingenting slår opplevelser i norsk natur, 
sammen med de beste vennene og 
klassekameratene man noen gang kommer til å ha. 
Katteli er stedet for å oppleve noe nytt og lage gode 
minner. Derfor trenger vi folk til å arrangere turer 
dit og frivillige til å lage mat og rydde for andre 
klasser.

- Og ? dersom du føler det er noe som mangler på 
denne listen og ønsker å starte din egen 
organisasjon på Katten, er det selvfølgelig 
muligheter for det!

- Tidligere har vi hatt blant annet Amnesty 
International og SOS-barnebyer.

 

Sørg for at du er medlem av gruppen «Katten // 
Bergen» på Facebook ? der får du mer informasjon 
og oppdateringer om arrangementer osv. på Katten.

 
Kilder: Hordaland.no: https://www.hordaland.no/nb-NO/skole/bergenkatedralskole/praktisk
-informasjon/elevaktiviteter/?id=6443 
https://www.hordaland.no/nb-NO/skole/bergenkatedralskole/praktisk-informasjon/katteli/ 22

https://www.hordaland.no/nb-NO/skole/bergenkatedralskole/praktisk-informasjon/elevaktiviteter/?id=6443
https://www.hordaland.no/nb-NO/skole/bergenkatedralskole/praktisk-informasjon/elevaktiviteter/?id=6443
https://www.hordaland.no/nb-NO/skole/bergenkatedralskole/praktisk-informasjon/elevaktiviteter/?id=6443
https://www.hordaland.no/nb-NO/skole/bergenkatedralskole/praktisk-informasjon/katteli/
https://www.hordaland.no/nb-NO/skole/bergenkatedralskole/praktisk-informasjon/katteli/
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Hun kom gående mot oss, veldig typete stil, smilte og vinket da hun så oss. Selvom hun kom nesten 
rett fra LA, så har musikerlivet ikke tatt henne fra jorden. Det var ikke klein stemning, to 

andreklassinger som møter henne, en kjent person rett utenfor skolen vår; hun var proff, men likevel 
fikk man nære vibber fra henne. Hun spør om hvordan livet på videregående er, og forteller selv fra 
hennes tid på Langhauen musikklinje. Vi setter oss på benken utenfor N-bygget, og prater mens vi 
nyter solen. Praten går lett og Silja Sol er munter og pratsom, noe som gjorde at usikkerheten på 

hvordan det ville gå, forsvant. 

Så, Silja, du lager jo skikkelig bra musikk, vi digger ditt nyeste album, hva er favoritten på ditt nyeste 
album? 

- Favorittlåten? Jeg tror det må være den første låten på albumet ?Ta fyr?. Det var faktisk den siste 
låten jeg skrev til det albumet, så det ble en bra introduksjonslåt til albumet. Albumet ?Ni liv? er 
jo litt annerledes enn de to forrige, så ?Ta fyr? ble en intro ikke bare til albumet, men også til det 
nye steget mitt.

Men hvordan begynte du med musikk?

- Vel, begge foreldrene mine er musikere, så jeg har vokst opp med mye musikk, spilt piano, 
sunget, hørt lydbøker. Peter og ulven for eksempel, er jo en fortelling der man følger Peter og 
ulven, så er de ulike instrumentene ulike elementer i skogen, så man bruker jo mye fantasi når 
man hører det. Så jeg har alltid vært veldig glad i musikk, men jeg tror det var da jeg var 15 år at 
jeg ønsket å lage noe selv. Så det var vel da det begynte, og da jeg begynte skikkelig med 
låtskriving.

Silja Sol; indiemusikeren fra Bergen, skaperen av ?Ni liv? og mange flere kule sanger. I 2018 vant hun 
spelemannpris i kategorien indie, og nå har Opiniones Felisianae fått gleden av å holde et intervju 
med henne - på katten, ikke minst!
 

Si l ja Sol
Skrevet av Kathrine Paulsen og Maiken Solheim
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Så du har ikke alltid drømt om å bli artist?

- Nei, artist har jeg aldri hatt lyst til å bli faktisk. Det virker så stress, fordi det var så mange 
elementer å måtte ta stilling til, annet enn bare musikk. Jeg liker å kalle meg selv musiker, ikke 
artist. Jobbe med låtskriving og formidling, ikke alt mulig annet i tillegg. Jeg har jo fått en stil, så 
jeg blir jo gjenkjent, men det er ikke det viktigste for meg. Jeg har alltid hatt lyst til å stå på en 
scene og dele følelser, for det syns jeg ofte er enklere enn å snakke om følelser, og heller bruke 
musikken som et mellomledd og få litt avstand.

Musikken din føles veldig ekte og lett å kjenne seg igjen i, er det et budskap bak musikken din?

- Ja! Jeg prøver å lage et humør i alle låtene mine, for jeg har mange følelser inni meg, og det kan 
være vanskelig å sette ord på alt. Da er det ofte enklere å lage musikk for å se om andre er enig, 
i stedet for å måtte analysere alt mulig. Jeg prøver å lage tekster som viser litt, men som også er 
åpen for tolkning, slik at man kan bruke sangene min til sitt eget og føle litt selv.

Syns du at musikken din har utviklet seg siden du begynte?

- Ja, det syns jeg. De to første platene mine ble skrevet av meg og gitaren min, og så gikk jeg til en 
produsent som veiledet litt og hjalp meg kle litt på låtene. På den nyeste platen min nå, 
derimot, kom gitaristen i bandet mitt med instrumental skisser, og så lagde jeg melodi og tekst 
selv. Det var jo en helt ny måte å jobbe på! Spennende, siden det var lett, men samtidig 
vanskelig, fordi da hadde jeg et utgangspunkt der jeg skulle ta mine tanker og ideer inn i det 
?universet?. Det var kjempegøy! Det er også det jeg holder på med nå, faktisk.

Vil du fortelle litt om dine pågående prosjekter? 

- Ja, først og fremt holder jeg på med en ny plate. Den har ikke fått en tittel enda, men
den har ni låter så langt. Jeg jobber også litt med å skrive med forskjellige produsenter.
I tillegg til dette reiser jeg også med Aurora, så det er masse som skjer. Men jeg vil ikke 
haste med arbeidet. Jeg har jo pleid å gi ut en plate per år, så vanligvis ville jo det kommet ut en 
plate i år, men vi får se. 

Hvordan er den nye platen du jobber med?

- Den er kanskje mer melankolsk enn albumet. ?Ni Liv?, men samtidig har jeg fått med det
skråblikket som jeg prøver å ha. Jeg jobber jo enda med den, så meget kan fortsatt skje.
Det er litt morsomme låter der også!
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Hvem eller hva er dine inspirasjoner til å lage musikk?

- Oi! Det er stort sett mennesker,
kommunikasjon, vennskap, ting man overhører på bussen, ting som høres rart ut. ?Ta fyr? er jo 
inspirert av kusinen min på 5 år, som fortalte om en gang hun forsvant og det var ingen som 
fant henne. Måten hun fortalte det på hørtes ut som om hun selv ikke visste hvor hun var! Da 
begynte jeg å lure; hvor er man når man forsvinner? 

Bruker du hovedsaklig tekst eller melodi til å formidle budskapet ditt? 

- Jeg prøver å få de til å snakke sammen, slik at det jeg sier underbygges av musikken. Jeg skriver 
jo på bergensk, så tekst er jo ganske viktig for meg, spesielt de siste årene. Jeg skrev jo litt på 
engelsk før jeg begynte seriøst, men jeg syns det er gøyere på norsk, og vanskeligere. Det må jo 
være tydelig nok til at man forstår hva man snakker om, men samtidig kunstnerisk nok til at det 
ikke blir kjedelig. Det må også for all del ikke bli kleint! På norsk er det fort gjort! Det er jo en 
vanskelig balanse, men jeg ønsker at det totale humør skal sitte i melodier. På den måten  
trenger man ikke å høre så fryktelig nøye etter på teksten for å forstå humøret i låten. 

Hvordan vil du beskrive musikken din?

- Den er jo veldig fri. Jeg vant jo spelemann i independent, og det syns jeg stemmer veldig godt 
med min musikk, fordi jeg liker å leke med oppsett og elementer.

Hvordan vil du beskrive deg selv, gjerne i forhold til musikken?

- Tja, det er litt likt. Jeg er veldig fri, og liker ikke regler; annet enn de som hjelper i hverdagen. Jeg 
syns det kan være vanskelig å finne balanse. Jeg har mye humør, men jeg liker å holde det 
enkelt! Jeg liker ikke drama, men å holde det litt sånn ryddig og greit. Jeg vil kanskje kalle meg 
litt rar. Jeg er heller ikke veldig typisk noe, men jeg tror jeg er lett å lese. 

Hva gjorde du på videregående?

- Jeg gikk på Langhaugen musikklinje, der lærte jeg masse og hadde det veldig gøy! Jeg var en 
vanlig elev, men jeg jobbet lidenskapelig for de fagene jeg brant for. Generelt var jeg ganske 
avslappet. Kanskje jeg burde vært mer stresset den gangen, men alt har nå gått veldig bra! 

Har du noen tips til videregående elevene på katten?

- Jeg vil si husk å pust med magen, fyll hele magen og pust dypt et par ganger. Det roer deg ned, 
og det er viktig å ikke stresse så mye. Det er så altfor lett for å bli stresset. Men generelt, bare 
nyt livet! Tiden går fort, bruk den til å si noe fint til en person. Ting kan fort bli veldig seriøst inni 
seg selv, så bare si noe fint og skap en fin sirkel. Gi litt av deg selv. 

25
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I den aktuelle og kvikke podcasten 
Jentegarderoben 2.0, kan du ukentlig lytte til de 
tidligere medlemmene av Studentradioen i 
Bergen; Kine Emilie Bruland, Marte Vedde og 
Pernille Kjølberg Wikøren, levere ?aktuelle 
nyheter, politisk aggresjon, personlige historier 
og et dryss av klamydia på toppen av det hele?. 
Opiniones Felisianae har vært heldige nok til å få 
et intevju med jentene, som blant annet har 
fortalt om hvordan det er å lage podcast, samt 
røpet hvem som aldri vil få lov til å komme inn i 
jentegarderoben. 
 

Hvis dere skulle ha beskrevet  
Jent egarderoben m ed t re ord, hvilke ord vi l le 
dere ha bruk t ?
 - Hvis vi skal beskrive Jentegarderoben med tre 
ord må det bli, aktuelt, morsomt og politisk. Det 
er jo først og fremst en humorpodkast, som 
startet i humorredaksjonen hos Studentradioen i 
Bergen, men det gøyeste vi vet er samfunnssatire 
og politisk aggresjon, derfor må det bli de tre 
ordene.  

Dere begynt e jo m ed podcast  og radio ved 
St udent radioen i Bergen, m en hvordan kom  
akkurat  dere sam m en som  en podcast ? Og 
visst e dere m ed en gang hva podcast en skulle 
handle om ? 

- Det var faktisk helt tilfeldig at vi tre endte opp i 
Jentegarderoben hos Sib. Radioprogrammet 
Jentegarderoben hadde eksistert i 
studentradioen i to år før vi tre tok over. Julen 
2015 satt vi hjemme og bestemte oss for å 
forandre på hele radioprogrammet og gjøre det 
om til en podkast. Vi bestemte oss for at den 
skulle handle om politikk, personlige historier og 
aktualitet (med et dryss av klamydia på toppen 
av det hele). Vi fjernet intro og utro på alle 
sanger, sluttet å si hva klokken var og hvilken dag 
det var og gjorde det om til en podkast. 
 

Hva er  h ist or ien bak  navnet  
Jent egarderoben?
- Navnet Jentegarderoben eksisterte som sagt i 
Studentradioen før vi begynte, men vi valgte å 
beholde det. Vi opplever ofte "fordommer" når vi 
sier navnet på podkasten. Mange tenker at den 
handler om sminke, mote og mensen. Ikke at det 
er ille, men vi liker at man kan ha et feminint 
navn og at innholdet er humoristisk og 
samfunnsorientert. 
  

Nevn t re personer  som  aldr i hadde fåt t  lov t i l  
å kom m e inn i jent egarderoben. 

- Tre personer som aldri hadde fått vært med i 
jentegarderoben må bli Terje Søviknes, Davy 
Wathne og Kristian Tonning Riise. Menn som 
utnytter barn og kvinner gjennom makt er vi 
generelt lite keen på å snakke med.  

Hvordan f inner  dere ut  hvilke saker  dere vi l t a 
opp i Jent egarderoben?

- De ulike sakene som blir tatt opp i podkasten er 
generelt saker som opptar oss på ekte. Et par 
timer før vi skal spille inn episoden tekster vi 
hverandre om hva som har skjedd en siste uke 
og bestemmer hva som er mest spennende.  

Har  dere noen t anker  rundt  sosiale m edier  og 
dagens fokus på å «brande» seg selv? 

- Vi har vel ikke noe spesielt å si om sosiale 
medier og branding. Men vi er veldig opptatt av 
at skolen og foreldre aktivt må snakke med barn 
og unge om kritisk tenking og bruk av sosiale 
medier og internett. Man må tenke selv og lære 
seg i en ung alder at det som presenteres i 
sosiale medier ikke alltid er virkeligheten. Vi er 
alle gode nok. 

 
I ntervju med Jentegarderoben 2.0
Skrevet og illustrert av Maiken Solheim
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Hvor  leser  dere nyhet er  og hva synes dere om  
Facebook som  nyhet sk ilde?

- Nyheter på facebook kan jo både være positivt 
og negativt. At nyheter blir mer tilgjengelig for 
folk og at folk engasjerer seg er vi store 
tilhengere av - uansett hva man måtte mene. Det 
som er farlig er jo når man mister tilliten til 
mediene og søker informasjon hos alternative 
medier, konspirasjonsmedier ol. Baksiden med 
facebook, og blogg er jo da selvsagt at det ikke 
finnes en redaksjon og et lovverk/retningslinjer 
man må forholde seg til. På denne måten kan 
man fremstille forskning og artikler som er 
direkte feil. Det er en skummel utvikling.

Dere f rem st år  som  veldig selvsik re og 
ut advendt e. Har  det  allt id vær t  sånn, eller  var  
dere m er  nervøse i st ar t en av deres 
podcast -kar r iere? Blir  dere for t sat t  nervøse 
noen ganger?

- Det er klart man er nervøs for å snakke i en 
mikrofon i starten, det var vi også. Men vi sitter i 
et rom, helt alene og forholder oss kun til 
hverandre. Det er som man har en vanlig 
samtale med venninner. Når vi har livesendinger 
derimot, da er vi dritnervøse og revurderer livet. 

Hvilke saker  er  det  som  oppt ar  dere m est  i 
dagens nyhet sbilde?

- Det som opptar oss mest er nok kvinnerelaterte 
saker. I disse MeToo-tider er det jo mye å ta av. Vi 
brenner for likestilling og kvinnesak

Dere kan invit ere t re personer , hvem  som  
helst , på t idenes karaoke-kveld. Hvem  velger  
dere?

- Dersom vi skulle invitert noen på tidenes 
karaoke-kveld måtte det blitt: Sylvi Listhaug, 
Sondre Justad og en ekspert på seriemordere. 
Det hadde vært så spennende!!

Hvilket  YouTube-k lipp set t er  dere på som  
oppm unt r ing, et t er  en t ung dag m ed regn og 
Trum p-t weet s? 

- Vi har vært ulike youtube-vaner. Men 
INGENTING slår ?Christian the Lion? som møter 
sine gamle eiere. Herregud, det er så koselig! 
Generelt er vi også glad i filmer hvor hunder 
oppfører seg som mennesker. 

Har  dere noen t ips t i l  aspirerende podcast ere 
på kat t en? 

- TIPS: Stå på, ikke gi opp. Det er mye 
vanskeligere enn man skulle tro, men ikke la det 
stoppe dere. Ha en tydelig plan på hva dere skal 
snakke om, vær streng med dere selv og still 
allt id spørsmålet: Er dette spennende, gøy og 
interessant for andre, eller kun oss?  
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Trygge og gode prevensjonsmidler er viktig for et godt seksualliv. Alle prevensjonsmidler beskytter 
mot uønsket graviditet, og kondom beskytter i t illegg mot kjønnssykdommer. For  jenter i 
aldersgruppen 16-20 år finnes det derfor en egen støtteordning som gir gratis prevensjon, eller 
prevensjon til redusert pris.

De siste årene har det kommet mye ny informasjon om skadepotensialet p-piller kan ha for kvinner 
som bruker disse fast. De kan blant annet gi høy risiko for blant annet hjerneslag, brystkreft, 
depresjon og blodpropp. Pillene beskytter også dårligere enn andre typer prevensjon. Likevel er det 
nettopp p-piller som fortsatt er det mest brukte prevensjonsmidlet. 

I dag er det kobberspiral, hormonspiral eller p-stav Statens Legemiddelverk anbefaler for beskyttelse 
mot graviditet. Men det finnes totalt 13 typer prevensjonsmidler som for mange kan være vanskelig å 
velge mellom. Derfor har vi laget en liten oversikt over de mest vanlige prevensjonsmidlene, slik at du 
kan finne akkurat den metoden som passer best for deg!
 

Li t en  Preven sj on d im en sj on ? 
 

- Tallene bygger på prislister fra februar 2018 og er omtrentlige tall. Noen P-piller koster mer enn 
44 kroner per år, kvinner som er 19 år må da betale mellomlegget selv. 

- Spiraler og P-stav må settes inn hos lege. Konsultasjon hos lege må betales. 

Ikke-ho rm on elle p reven sj on sm id ler
 Kobberspiral og horm onspiral
- Kalles også livmorinnlegg

- Legges inn i livmorhulen. Graviditeten forebygges ved at spiralen forstyrrer sædcellenes 
bevegelighet og hindrer et eventuelt befruktet egg fra å feste seg i livmorveggen.

- Rundt 3/10 kvinner bruker spiral. Anses som sikker prevensjon.
- Kobberspiralen gir ofte større menstruasjonsblødninger enn hormonspiralen, og i noen tilfeller 

økte smerter. Den gir prevensjonseffekt i fem år.
- Hormonspiral er en kombinasjon av spiral og hormonbehandling. Blødningen vil i de fleste 

tilfeller bli mindre ved bruk av dette prevensjonsmidlet, og kan utebli i lange perioder. 
Hormonspiral er sannsynligvis det sikreste prevensjonsmiddelet. Den kan gi prevensjonseffekt i 
fem år eller i tre år.

- Spiralen beskytter ikke mot graviditet utenfor livmorhulen. Beskytter heller ikke mot overføring 
av smitte. 

- Anbefales å bruke kondom som tilleggsbeskyttelse mot kjønnssykdommer, dersom en skifter 
partner. 
 

Skrevet og illustrert av Stina Matland Madsen
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Bar r ierem et oder

- Kondom for menn, pessar for kvinner.
- Kondomet er det eneste prevensjonsmiddelet som beskytter mot smitte. Kondom bør derfor 

benyttes av alle som har sex med personer hvor muligheten for smitte av kjønnssykdom er til 
stede.

- Pessaret plasseres som et skjold foran livmorhalsen og skal hindre sædceller å komme inn i 
livmorhulen. Det må settes inn før samleie og ligge inne noen timer etter samleie.

- Barrieremetodenes sikkerhet avhenger i stor grad av riktig bruk, men brukt riktig regnes disse 
som gode prevensjonsmetoder som er fri for bivirkninger.Sæddrepende krem øker sikkerheten 
ved kondom eller pessarbruk, men sæddrepende krem alene er ikke tilstrekkelig prevensjon.
 

Horm on elle p reven sj on sm id ler
Ingen av de hormonelle metodene beskytter mot smitte.
  

P-pil ler

- Inneholder hormonene østrogen og gestagen/progesteron. Disse forekommer normalt i 
kvinnekroppen og er avgjørende for eggløsning og svangerskap.

- P-pillen hindrer eggløsning. Oppbygningen av livmorslimhinnen og slimet i livmorhalsen 
påvirkes også. Dette gir totalt sett god beskyttelse mot svangerskap.

- 3/10 kvinner går på p-piller.
- P-piller har en positiv effekt på mensensmerter og blodmengde. 
- Det anbefales ikke å bruke p-piller dersom man er arvelig belastet med økt risiko for å få 

blodpropp.

Vaginalr ing/P-r ing

- Inneholder samme hormoner som p-piller og er                                                                                 
en like effektiv prevensjonsmetode.

- Hormonene føres direkte i skjeden om man                                                                                        
kan bruke mindre hormonmengder.                                                                                                                  
Det blir også derfor færre bivirkninger.

- Ringen setter en selv inn i skjeden én gang i måneden.
- Den første settes inn mellom 1. og 5. dag i                                                                 

menstruasjonssyklusen og brukes i tre                                                                                
sammenhengende uker. Etter en ukes                                                                                                     
ringfri pause, settes en ny ring inn igjen                                                                                                 
på samme ukedag og omtrent samme tid. 

- Tilleggsprevensjon som kondomer bør brukes                                                                                     
de første syv dagene i den første syklusen. 

- Ringen er aktiv uansett hvor den blir plassert,                                                                                      
og har den falt ut bør den rengjøres og                                                                                            
settes inn igjen så fort som mulig.
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P-plast er

- Er i prinsippet det samme som p-piller, men hormonene tilføres kroppen på en annen måte. 
Plasteret inneholder østrogen og gestagen, de suges opp i kroppen gjennom huden, og fører til 
at eggløsningen opphører. 

- Hver syklus går over fire uker. Plasteret limes på huden en fast dag hver uke i tre uker. På dag 
1, dag 8 og dag 15. Den fjerde uker brukes ikke plaster. I denne uken vil man få litt mensen.

- Virkninger og bivirkninger er samme som ved bruk av p-piller.
- Prevensjonsplaster er noe dyrere enn p-piller.

Minipil ler

- Piller som kun inneholder hormonet gestagen/progesteron. Disse påvirker livmorslimhinnen 
og slimet i livmorhalsen slik at sædcellen ikke trenger gjennom til livmorhulen. Eggløsningen vil 
hos mange også bli borte etter en stund.

- De som bruker minipiller vil ofte oppleve uregelmessige blødninger, men pillene gir sjelden 
alvorlige bivirkninger. 

- Minipiller medfører ikke økt risiko for blodpropp, og kan godt være et alternativ til p-piller. 
Særlig hos folk som røyker og har høyere risiko for å få blodpropp.

P-st av

- Dette er et prevensjonsmiddel som også inneholder samme type hormon som i minipiller 
(gestagen). Hormonet blir støpt inn i en fire centimeter lang plaststav som legges inn under 
huden. Den implanteres ved hjelp av en tykk nål. Daglig skilles det ut en liten mengde hormon 
fra staven. På det norske markedet selges kun én type p-stav, Nexplanon. Den har en virketid 
på 3 år.

- P-staven virker ved å hemme eggløsning og ved å gjøre slimet i livmorhalsen mindre 
gjennomtrengelig for sædceller. Dette prevensjonsmiddelet er veldig sikkert.

- Medfører for enkelte uregelmessig og/eller langvarig blødning
- P-staven må settes inn og fjernes i lokalbedøvelse. Det krever altså legekonsultasjon.

Angrepil len

- Nødløsning. Benyttes etter en gangs ubeskyttet sex. Angrepillen er egentlig minipiller med noe 
høyere hormoninnhold enn i de vanlige minipillene.

- Levonorgestrel (Norlevo (R)) må tas innen 72 timer (3 døgn) etter sex, mens ulipristal (EllaOne 
(R)) har effekt inntil 120 timer (5 døgn) etter sex.

- Begge preparatene kan kjøpes uten resept. 
- Halverer sjansen for å bli gravid. 

Ønsker du mer info?

- Kontakt helsesøster eller fastlegen din.
- https://www.sexogsamfunn.no/prevensjon/
- https://nhi.no/familie/seksualitet-og-prevensjon/prevensjon-ulike-prevensjonsmetoder/ 
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Den 8. mai snudde vår virkelighetsoppfatning seg 
på hodet. Vår Fader, vår Herre, vår Lovprisede 
Kong Harald, var ikke lengre hellig. Den natten 
ble hard, tung og svært tårefylt. Vårt liv mistet all 
mening. Stortinget har bestemt seg for å 
?modernisere? Grunnlovsparagraf 5, noe som en 
stor del av det norske folket er uenig i. Har vi i 
vårt Fedreland mistet all vår tilhørighet som 
nordmenn, og den største delen av den norske 
identiteten, nemlig Kong Harald?

Selv om meningsinnholdet i paragrafen ikke 
mister sin betydning, betyr det ikke at vår Herre 
ikke skal være hellig. Det er en rett han er født 
med, en rett han har vokst opp med, og vi kan 
ikke fjerne den etter 81 år. Det er en for drastisk 
endring for et så fantastisk overmenneske som 
han. Det er ikke rett at han skal leve resten av sitt 
liv med den byrden at hans forfedre var hellige, 
men ikke han. Vi utsetter selv ikke våre verste 
fiender for den type tortur. Han fortjener en 
posisjon som den helligste i vårt land. Om ikke 
kongen kan lede oss, hvem skal da ta på seg 
oppgaven? Hvem er det norske folket uten Kong 
Harald sin sjarm og humor? Vi er ingenting.

Som i vers 7 i" Ja, vi elsker dette landet" har Gud 
beskyttet vårt land, gjennom alt. Dette har også 
Norges konger gjennom tidene gjort. Et godt 
eksempel er jo Kong Haakon VII og Kong Olav V, 
som samlet vårt land etter den fryktelige andre 
verdenskrig. Slik som de har vinket til oss på 17 
mai, arrangert kongebryllup for oss alle, er dette 
hvordan vi gjengjelder tjenesten?

Nordmenn sitt liv hadde ikke vært den samme 
uten kongen sin nyttårstale. Kun en hellighet 
som han kan levere den så perfekt som han gjør 
hvert bidige år. Man sier gjerne at Gud har vært 
der siden tidenes begynnelse. Det samme har 
(nesten) kong Harald. Vår Herre, vår Fader. Vår 
Gud. 

Gjennom ungdomstiden ser vi etter nye forbilder 
å se opp til. Noen ganger vil man ikke følge 
Kanye West eller Erna Solberg. Vi ønsker å se opp 

til noe mektigere enn oss alle, nettopp vår konge. 
Til tross for at kongetittelen går i arv, kan vi alle 
drømme om å bli kongelige. Tenk om Kong 
Harald var din svigerfar. Skal du frata deg selv en 
sjanse til å si at du har en hellig svigerfar? Det er 
dette du gir opp, i tillegg til vår identitet som 
nordmenn. Ditt narsissistiske vesen. WE LOVE 
THE KING LIKE KANYE LOVES KANYE. 

Prøver Stortinget å sabotere kongen etter hoffets 
lovbrudd? Da de bevisst hyrte et selskap som var 
under politiets etterforskning. ER DETTE 
STRAFFEN DE SKAL FÅ? Denne straffen påvirker 
jo ikke bare hoffet og kongen, men også hele det 
norske folk. Selv om han beholder sin juridiske 
immunitet holder ikke dette, hva skal han gjøre 
om han ikke kan si til politiet når han kjører for 
fort ?KISS MY HOLY ASS?? Urettferdig mot hans 
hellighet, utrolig også.

Om man skal forbinde det med religion, så MÅ 
kongen være kristen. Så dermed mister den 
norske kirke, og alle kristne, en av sine viktigste 
helligdommer. Dette er svært alvorlig, hva skal 
de nå tilbe? Et fjell? En fjord? Stakkars kristne.

Michael Tetzschner sa at "de religiøse 
begrunnelsen for Kongens stilling står dagens 
generasjoner ganske fjernt. Det er ikke lenger 
naturlig å se kongemakten som trinn i en 
guddommelig ordning hvor all øvrighet stråler 
ned fra Vårherre.? Definisjonen av hellig er: Hellig 
betyr å være i forbindelse med guder på en måte 
som sprenger erfaringsrammene vi har i dagliglivet 
(SNL). OG DET GJØR JO KONGEN! Han sprenger 
disse rammene som vi erfarer i hverdagen. I dag 
er ikke hellig bare et ord forbundet med religion, 
spesielt ikke i forbindelse med vår fabelaktige 
konge. For hver eneste landsmann i vårt vakre og 
patriotiske land, absolutt alle, er vår konge hellig. 
Han er opphøyet, en mann å se opp til, en mann 
å følge. Han er hellig og vil allt id forbli hellig. 

Skrevet av Amalie Austgulen og Hedda Lunde

 JA , V I ELSKER V Å R HELLIGE KONG HA RA LD 
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Spi l l el i st en e t i l  k j en t e per son er
 

Det er alltid interessant å høre hvilken musikksmak folk har. Derfor har jeg ringt til en 
rekke kjente og kjære, offentlige personer, og fått dem til å dele de øverste sangene på 
spillelistene sine. Så nå trenger du ikke lenger å gruble over hvilken beat Jonas danser 
til på fest, eller hvilken låt Thomas Hayes lytter til på stranden!

Skrevet av Maiken Solheim

 

Jonas Gahr  St øre:

1. «Alone Again (Naturally)» - Gilbert O?Sullivan
2. «Seasons In The Sun» - Terry Jacks 
3. «Against All Odds (Take A Look At Me Now)» - Phil Collins

Thom as Hayes:

1. «Red Noses, Shit Poses» - Gluecifer  
2. «Whip My Hair» - Willow 
3. «Ooa Hela Natten»  Attack

Sylvi List haug :

1. «Witch Hunt» - Rush
2. «Take me to church» Hozier 
3. «Vaffelhjarte» - Odd Nordstoga 

Johannes Høsf lot  Klæbo :

1. «Perfect» - Ed Sheeran
2. «F* * kin? Perfect» - P!nk
3.  «Ring meg» - Gabrielle 

Herm ione Granger :

1. «I Put a Spell on You» ? Screamin? Jay Hawkins
2. «Friends and Lovers» ? Gloria Loring og Carl Anderson
3. «Do the Hippogriff» - The Weird Sisters 

Donald Trum p:

1. «Creep» Radiohead 
2. «I?m A Mindless Idiot» - Meat Puppets 
3. «Tiny Hands» - Fiona Apple
4. «Sexy and I Know It» - LMFAO 
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Skrevet av Anonym. Illustrert av Maiken Solheim.

Vi kjenner alle noen som er det. Vi hater dem i all

hemmelighet. Men mest av alt, vil vi være som

dem. Viss du vil lære hvordan du kan bli en

wannabe-instragram-hipster, er denne guiden

for deg. Etter to år med intens insta-stalking av

denne undergrunnskulturen, har jeg funnet ut

hva som kjennetegner disse menneskene, og

hvordan du kan bli en av dem!

1. Kult  er  det  nye pene

Det viktigste når man skal være en wannabe-instagram hippster, er at man ser ut som en 

wannabe-instagram-hipster: følg med på de siste trendene og hold deg oppdatert. 

Looped earrings er gammelt nytt. Det er så to uker siden. Husk at kult er det nye pene! 

Gjenbruk er ganske kult atm. Bare prøv så hardt å være deg selv at du blir noen helt 

andre, så er du langt på vei! Nike, Adidas og ting som er så sære at de er kule,  burde være 

dine go-to. 

2. Bli en fanak id

For å være en ordentlig instagram-hipster, må du være en pretensiøs drittunge fra Fana, 

sentrum eller Sandviken. Husk at du er mye kulere enn alle andre. Begynn å oppføre deg 

som det: dersom du snakker med noen med færre instagramfølgere enn deg, må du 

oppføre deg som en arrogant drittsekk. For da er du ordentlig kul. Ikke kjøp 

gjenbruksklærne dine på Fretex. Kjøp dem på overprisede vintage butikker med 

ukepengene fra pappa (det tar tid å ha kul instagram og å dra på hipsterfester, så du må 

for all del ikke skaffe deg en deltidsjobb!). Paulina Vintage er plassen for deg!

3. Bli en vik t igper

Den mest effektive måten å gjennomføre dette punktet, er ved å bli aktiv i en 

interesseorganisasjon eller et politisk ungdomsparti. Skal du bli ordentlig kult, melder du 

deg inn i Natur og Ungdom. Eller Sosialistisk Ungdom. Eller Rød Ungdom. Eller, for å være 

på den sikre siden, alle tre! Ekstra skatter er bra, men bare så lenge du får litt mer 

lommepenger enn ikke-wannabe-instagram-hipstere (du må se litt freshere ut enn alle 

andre). Dersom organisasjonslivet ikke er for deg, kan du lage enkle beats og legge dem 

ut på soundcloud (husk å linke til profilen din i insta-bioen!) og bli venner med andre 

pretensiøse organisasjonsdrittsekker. 

Hvordan bli en wannabe-instagram-hipster
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1. -

2.

3.

4. -

5. -

6. VSCO

Viss du mangler musikalsk gehør, kan du alltids linke til VSCO.profilen din hvor du legger 

ut akkuratt de samme bildene som i instagram-porteføljen din. Men husk - du må han en 

hvit rapper-venn!

7. T-sw if t  squad

Vennene dine er kulissene til historien du forteller om deg selv på instagram. De må 

selvsagt være andre hvite fanakids som rapper og har kule instagramprofiler. Men husk å 

invitere en sommerfugl inn i vinterland! Finn din Zendaya sånn at du kan vise verden hvor 

tolerant du er. Gjerne et par homser også. Det kan selvsagt være vanskelig å finne et sånt 

utvalg i Fana, så du kan håndplukke noen kultiverte kidz fra Flaktveit, Loddefjord eller 

Fyllingsdalen (men for Guds skyld, ikke velg en bondeknøl fra Sotra!). Foruten å gjøre 

instagramprofilen din litt mindre hvitvasket, vil dine nye venner gi deg dispensasjon til å 

drive litt kulturell appropriasjon. 

8. Gangst er -swag-bit chface og slav squat

Aldri smil på bildene dine. Ha mange portretter av deg selv hvor du tydelig viser at du 

drikker alkohol (husk å blokkere bestemor (!)). Bruk blitz sånn at du får røde øyne. 

Eventuelt kan du photoshoppe røde øyne på deg selv. Lat som om du er gangster. Poser 

som en gangster. Lag gangsterrap om den tøffe oppveksten din i Fana.

9. Livsst i len

Å være en instagram-wannabe-hipster er en livsstil. Noen vokser det fra seg når de 

passerer 20 og livet slår dem i trynet med utfordringer. Kanskje opplever de å ha det 

virkelig tøft for første gang, og synes ikke lenger at det er så jævlig viktig å ha flere følgere 

enn folk de følger tilbake. Disse menneskene er en skam for 

wannabe-instagram-hipster-navnet! Viss du er virkelig kul, fortsetter du å te deg etter 

tenåringtidens sosiale koder, blir en realitystjerne eller politiker med spisse albuer. 

(pappa sier jo at du er den smarteste og flinkeste i hele verden - en gave fra oven til disse 

ordinære jordboerne som ikke klarer å ha en fin instagramprofil en gang -). Røyk masse 

hasj, begynn å sniffe snø og dø av overdose før du er 28. Da har du virkelig klart det! 
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K jenner  du  K at t ens lær er e?
Noen ganger går vi flere uker, nærmest flere år, uten å bli kjent med våre lærere og resten av 
personalet på Katten. Deres liv er som et mysterium for oss. Opiniones Felisianane har i vår tatt på 
seg oppdraget med å finne ut hvilke hemmeligheter Kattens personal skjuler, og stilt spørsmålet 
?Hva hadde Kattens elever aldri trodd om deg??. De svarene vi fikk har vi samlet i denne quizen, 
hvor du skal gjette hvem det er som har gjort hva. Kjenner du virkelig dine lærere, eller er alt bare 
en løgn? 

 1. Hvem av lærerene strøk 3 ganger på       
oppkjøring til billappen?

A. Camilla Sløtte

B. Asle Festø

C. Marit Mork

2. Hvem av realfagslærerene samler på 
mummikopper, og spiller yatzy hver eneste 
dag?

A. Eldfrid Grepperud

B. Marie Korka

C. Øystein Alsaker

3. Denne læreren har sunget duett med Alf 
Prøysen, og elsker rap. Samtidig har hun både 
flydd med småfly som har krasjlandet en uke 
senere, og krøpet over et fjell i Finnmark i 20 
minusgrader. Hun sier selv at hun ?ha'kke 
peiling hva elever ville trodd om meg?. Hvem 
kan dette være?

A. Mette Gilje

B. Gunn Utkvitne

C. Hilde Gjerstad

4. Veldig få av oss kommer noen gang til å være 
med på å ta livet av en anakonda, men det er 
denne lærenen medskyldig i. Hvem kan det 
være?

A. Atle Nedesnes 

B. Tarjei Holmefjord

C. Bjørn Bakke

5. Noe man gjerne ikke skulle ha trodd, er at en 
i administrasjonen har spilt el-gitar i et 
danseband i 25 år. Hvem kan dette være?

A. Rita Andenes

B. Bente Færøvik

C. Lise Holsen

6. Hvem er fortsatt innehaver av kretsrekord i 
spyd i jenter 12 år? Denne rekorden ble satt i 
1983.

A. Svanhild Furuhaug

B. Siv Dale Gencher

C. Ingvild Stensland

7. Ikke alle har enten tysk, spansk eller fransk 
når de går på videregående. Hvem av disse 
hadde latin som språkfag?

A. Maren Haukeland

B. Jürgen Gercken

C. Jan Magnesen

8. Hvem av disse norsklærerne har gullmedalje 
fra Norgesmesterskapet i svømming?

A. Leif Andersen

B. Kristine Grønningsæter 

C. Trine Mjanger

Skrevet av Amalie Austgulen. Illustrert av Hedda M. H. Lunde. 
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9. Første gang han kom til Trondheim, ble det 
førstesideoppslag i Adresseavisen, og meldt på 
radio. Da han for første gang dro til Tyskland, 
var det med robåt fra Bergen. Hvem kan det 
være?

A. Knut Andersen

B. Thorleif Rødland

C. Are Norhagen

10. Det du kanskje ikke skulle ha trodd, er at 
denne personen er en golfdommer. Hvem kan 
det være?

A. Andreas Hellesøy

B. Vigdis Øvre-Eide

C. Eva Mostraum

11. Denne læreren ble nummer 3 i 
Norgesmesterskapet i kendo i 2001, blir regnet 
for å være Nils Petter Molvær sin største fan  
og har vært med på å rive av en terrasse. Hvem 
er denne læreren?

A. Gertrud Cigen

B. Frank Helle

C. Willem von Erpecom

12. Hvem har sunget duett med Bjørn Eidsvåg?

A. Gøril Barka

B. Gunnar Fjon

C. Hilde Gjerstad

13. Hvem av lærerne har et blått og et grønt 
øye? 

A. Sigrun Langva

B. Atle Nedesnes 

C. Grethe Fløholm

 

14. Han har spist frokost med Obama, blitt 
angrepet av en hai i Stillehavet og har vært 
uten mat i 4 dager på Hawaii. Hvem er det?

A. Tom Costigan

B. Atle Sviland

C. Kolbein Jørgensen

15. Hvem av lærerene gikk på dramalinjen på 
videregående?

A. Henrik Hysing-Dahl

B. Peter Pareliussen 

C. Elin Elje

16. Han kjenner til en oppskrift på kokt ulv, har 
vunnet andreplass i et polarhundeløp da han 
var 10 år gammel og har en gang fått en torsk 
med en vekt på omtrentlig 12 kg. Hvem kan 
dette være?

A. Øivind Haukeland

B. Per Kristian Rasmussen

C. Øystein Longva 

17. Hvem av disse lærerene var på 
fridykkingskurs i høst, og var for første gang i 
Roma denne våren?

A. Christa Skanding

B. Astrid Faugstad

C. Jens-Petter Wold

18. Hvem har gått 6 år på turn?

A. Ina Misje

B. Grethe Fløholm 

C. Gunn Utkvitne
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1. Marit Mork. ?Glemte å si at jeg krasjet den 

ene gangen også. Kan ha vært derfor jeg 

strøk:)??

2. Marie Korka. "Jeg samler på 

mummikopper(; 32 and counting. De har 

så glade farger, og brukes hver dag! 

Flesteparten har jeg fått av mannen, som 

premieres med slike når han gir blod. Jeg 

spiller yatzy hver dag! (Det er faktisk så 

innarbeidet i heimen at sønnen sitt 3. ord 

i vokabularet kom da han var rund 4 mnd. 

gammel, og var nettopp et jublende 

«yatzy!» hver gang terningene ble trillet.)?

3. Mette Gilje. 

4. Atle Nedesnes. ?Det jeg tror elevene mine 

ikke ville ha trodd om meg er at jeg vært 

medskyldig i å ta livet av en anakonda. 

Dette skjedde på en organisert 

back-packeingtur fra Peru (Iquitos) i 2008. 

Vi bodde i jungelbungalow og derfra gikk 

vi til en lokal landsby - der turister (sånne 

som meg) kunne få holde en anakonda.

Den stakkars kvelerslangen - om lag 1,5 

meter lang - tålte ikke insektsmiddelet 

som jeg hadde smurt på hendene mine (!)  

Jeg bør tilføye her at det nok var flere av 

turistene som hadde på seg dette 

middelet - og som var med og bidro til det 

fatale utfallet for krypdyret. Derfor velger 

jeg å si at jeg var medskyldig.? 

5. Lise Holsen. 

6. Svanhild Furuhaug

7. Jürgen Gercken

8. Leif Andersen

9. Thorleif Rødland

10. Eva Mostraum

11. Frank Helle ?Noen ting som elevene ikke 

vet om meg? Med mindre av at jeg skryter 

av det, så er det veldig få elever som kan 

se for seg at kjemilæreren ble nummer 3 i 

NM i kendo i 2001. Nils Petter Molvær, en 

kjent jazzmusiker, tror at jeg er verdens 

største fan, fordi hans Europaturne og 

min interrail i 1997 falt overens. Uansett 

                                                                                                                     

                                                                          

hvilken by, om det var i Hellas, Tyskland 

eller Romania, som vi var i, så hadde også 

Nils Petter Molvær konsert der. Vi begynte 

da å gå på alle konsertene. Til slutt, da vi 

kom hjem igjen til Bergen, gikk vi igjen på 

konserten til Molvær. Da fikk jeg et slags 

anerkjenning, et nikk fra scenen. Han 

hadde gjenkjent meg. Han trodde jeg var 

verdens største fan, men det var bare helt 

tilfeldig.  Da jeg var tre år, hadde min far 

en stor lastebil som var parkert utenfor et 

hus, som var bygd til oss for at mine 

lærerforeldre skulle bli boende på 

Austevoll. Sønnen i huset, altså meg, var 

veldig utakknemlig. Jeg tok et tau som var 

festet til  terrassen og bandt til den store 

lastebilen. Da min far skulle hente 

materialer til vårt nye hus, var det et 

voldsomt raballer, og da han ser i speilet 

ser han at terrassen på huset vårt i vill fart 

etter lastebilen.?

12. Gøril Barka

13. Sigrun Langva

14. Kolbein Jørgensen

15. Henrik Hysing-Dahl

16. Øystein Longva "Elevane kan vel få seg til 

å tru det meste om meg, men dette ville 

kanskje vere nytt for dei: 1) Eg kjenner til 

ei oppskrift på kokt ulv. 2) Eg fekk ein 

andreplass i eit polarhundløp då eg var ti 

år gamal (eg konkurrerte ikkje mot 

polarhundar, men nokre hundar trekte 

meg gjennom ei løype). 3) Ein gong fekk 

eg ein fisk (ein torsk) som var tolv eller 

tretten kilo tung - eg hugsar ikkje heilt, 

men han var ofseleg stor. "

17. Astrid Faugstad 

18. Grethe Fløholm 

FASIT
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Det var en solrik kveld ved Norges handelshøyskole der en kamp skulle dømmes. Gresset var av plast, 
laget av et alkyl. Granulatet, for normale folk knottene, de små svarte jævlene som ender over alt og er 
med deg resten av livet, var ekstra spenstige i varmegradene. 

Spillerne varmet opp. Løp frem og tilbake, i sikk sakk og alt. Kampens dommer går bort til en av 
hjemmelagets ledere, hilser pent, og spør så om en garderobe til å skifte til den lysabsorberende 
svarte dommerdrakten. Garderoben er i toppen av en slakk bakke. Han låser dommeren inn. Hun ser 
nervøst på drakten. Det hadde vært litt under en måned siden sist. Ansvaret hun hadde påtatt seg ble 
enda mer bemerket. Stressende, men hun kunne reglene. Dette skulle gå fint. 

Kampen, den heftige og lidenskapelige kampen. Jentene måtte kjempe en intens strid om hvem som 
skulle begynne. Stein-saks-papir var stridsvalget. Bortelaget vant og dermed fikk begynne den mest 
målrike kampen i deres korte karriere. Dommeren blåste hardt, og ballen ble fort satt i spill. 

Det hadde knapt gått fem minutter og allerede var det skåret to mål av bortelaget. Ene var skåret da 
målvakt hadde snublet. Litt motløse fortsatte hjemmelaget kampen. De kjempet hardt om ballkontroll, 
med all deres vilje. Noen fall av at spillerne gikk i hverandre skjedde, normalt for en så intens kamp. 
PLUTSELIG BLE DET SKÅRET ET TIL MÅL! Denne gangen var det hjemmelaget som fikk stråle litt av 
resultatene, slik som solen strålte på halve banen. Målvakten hadde på seg skyggelue mot det sterke 
sommerlyset. 

En liten drikkepause måtte til på denne sydenkvelden, halvveis i første omgang. Dommeren var helt 
tørr i munnen og fikk dermed óg en liten vanntår før spillet fortsatte. Tre mål til ble skåret. Alle av 
bortelaget. Fløyten durte i alles ører. Omgangen endte med et overlykkelig og et tungsindig lag. Alle 
tilstedeværende lurte nok på hvordan kampen ville ende, selv om man allerede kunne se hvor mye 
det måtte kjempes for å utlikne. Den nøytrale dommeren begynte i det små å håpe på flere mål fra 
hjemmelaget. 

Det kom en høy fløytelyd, ballen ble sparket, omgangen var satt i spill. Mål etter mål ble skåret. 
Innkast etter innkast. Omgangen var svært omfattende. OI! En hands! Dommer avblåser til indirekte 
frispark. Frisparket var ganske nærme 16-meteren, men dessverre var det bortelagets mål og 
bortelagets frispark. Det ble en liten pause i målskåringen. 

Blåst av igjen. Enda en liten drikkepause. Varmen var slående, selv om banen var nå helt skyggebelagt. 
Både spillerne og dommeren var svært andpusten. Denne drikkepausen var enda kortere enn den 
første. 

Igjen, mål etter mål ble skåret. Selv i de siste minutt ble det skåret mål. Utlikningen som måtte skje 
denne siste omgangen, der bortelaget ledet 5-1, med et henrykt og et bedrøvet lag. Ja den utlikningen 
skjedde dessverre ikke. Bortelaget vant 12-1. En nådeløs seier til de reisende. Begge lag hadde like 
mye ballbesittelse, men likevel, nei. Flere ganger hadde dommeren vurdert å blåse av kampen 
tidligere, før nederlaget ble så brutalt. Hjemmelaget, selv med et slikt tap, var positive. «Det kunne 
vært 13-1, men det ble det ikke!» sa en hjemmespiller til en annen med et stort smil om munnen. 
Dommerens munnviker bøyde seg opp. Er ikke alle i begynnelsen av tenårene som tar et slikt nederlag 
så godt. Det skinner alltid en sol i horisonten, man må bare se litt etter. 

En kreat iv tekst  om  det å være 
fotbal ldom m er

en  solsk innsdag i  Ber gen  
Skrevet og illustrert av Hedda M. H. Lunde
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I denne utgaven av Klamydiakroken, har vi med oss fire eksotiske eksperter. De har gjort sitt ytterste 
for å svare på kattenelevenes brennende spørsmål.

Hei, er det større sjans for å få klamydia om man har sniffet Ritalin før den seksuelle omgang?

Cleitor : I følge google så er Ritalin medisin mot ADHD og forbedrer
konsentrasjonsevnen. Så, det kan være at du blir mer obs på om
personen du er sammen med faktisk har klamydia??? 

Salpinx: Ja. Sannsynligheten øker fra 567% til 276%, så det gjelder å være meget forsiktig. Pass på!   

Testis : Om du gjør det om til en rutine der du først sniffer Ritalin, og så tar på kondom rett etterpå, så 
kommer du allikevel til  å få klamydia og dø.

Gräfenberg?s locus: Selvom Ritalin ofte blir fremstilt som ?smartdrug?, så gjelder det nok desverre ikke 
på alle felt, derimot om du tror du blir dritsmart og kan spotte om folk har klamma eller ikke og 
dermed ikke bruker kondom, så er det nok slik at ja; det er større sjanse for å få klamydia dersom du 
inntar Ritalin før den seksuelle omgang.

Hvorfor i helvete slutter jeg ikke å blø ut av fitten min jeg har hatt p stav i føkkings 5 måneder og har 
konstant blødd sexlivet mitt går til helvete jeg tok den jævla staven for å SLUTTE å blø ikke for å blø 
KONSTANT hjelp meg?!

Salpinx: Du kan alltids forsøke o-stav eller q-stav. R-stav fungerer også, men
bare for noen få heldige individer. 

Testis : Du kan alltids ta ut p-staven og bli gravid. Da unngår du problemet i i 9 måneder ;)

Cleitor : Vurderer selv å fjerne eggstokkene for å unngå mensen, så gjør det du også. Noen må jo også 
gjøre noe med denne overpopulasjonen vår.  * dette er btw ein no-brainer- FJERN DEN!

Gräfenberg?s locus: Det kalles prevansjonsstav for en grunn; du blir ikke gravid om du ikke har sex, om 
det er fordi du har en stav som får deg til å blø konstant eller bare ren magi, funker gjør det nå!

Jeg hadde sex på en fest med en tredjeklassing på Katten, men nå ignorerer han meg på både skolen 
og på Snapchat. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre! Hjelp meg!

Cleitor : Ta hintet?  ?

Gräfenberg?s locus: Du må velge hva du selv vil, ønsker du kontakt eller ikke? 
Ønsker du kontakt så kan du for eksempel konfrontere han i kantinen. Eller så
kan du skrive på facebookveggen hans, sletter han det så kan du for eksempel 
ende melding til foreldrene hans, og be de snakke med han om generell folkeskikk. 

Salpinx: Gi oss navnet hans på dm på @kattenavisen.  Vi har en Burnbook Katten unlimited edition.
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Kan man få lungebetennelse av å ha klamydia i halsen?

Cleitor : Æsj! D: Ja, det kan man! Det heter TWAR, oppkalt etter en epidemi i Taiwan - så nå vet vi hvem 
vi har å takke!

Salpinx: Nei, så hvis det er målet ditt vil jeg heller foreslå å sniffe allergitabletter. 

Labia: Ja, og man dør innen tre dager. Watch out!  

Testis: Papegøyesyke mener du? Håper orgasmen fikk en av dere til å fly ;)

Gräfenberg?s locus: Ja, så ikke gå ned uten beskyttelse. NB! Det fåes gratis kondomer etc. hos 
helsesøster<333

Hvorfor klamydiakroken og ikke Herpeshjørnet? Gonoregaten eller Syflissofaen?

Labia : ?

Cleitor : Burde vi være mer inkluderende når det kommer til de andre kjønnssykdommene???

Salpinx: Fordi Gonoregaten og Syflissofaen var opptatt. Herpeshjørnet har rett og slett bare dårlig 
klang - og rykte ikke minst!

Gräfenberg?s locus: Klamydiakroken er en fin krok der vi kan ligge og ha det digg, men det er jo en krok 
så det kan svi litt om du ligger for lenge i hjørnet.

Do you feel like IB students are superior?

Jon Snow: Yes, I will bend the knee for IB students any day! 

Salpinx: The Clamydia rate amongst IB students is twice as high as students from 
Studiespesialiserende 

Cleitor :  * this survey is not in any means accurate

Testis: * *  supported by 5/7 scientists
Cleitor : * * *  Fake news!

Testis: * * * * Your fake news

Cleitor : * * * * * You?re

Gräfenberg?s locus: Yes, IB students are like Gods. 

Hva gjør en liten klein vg1er for å få oppmerksomheten til en i vg3;)?

Testis: Det å dukke opp utenfor huset til han/hun og rope "Pul meg" pleier vanligvis å fungere. 

Salpinx: Det du må gjøre er å sikre øyekontakt med han/henne når dere er på
hver deres side av kantinen. Så gir du han/henne et lite blunkblunk ;)) Ikke bare
vil han/hun legge merke til deg, men du vil også imponere sterkt, da det ikke
er alle som klarer å blinke med et øye av gangen. 

Cleitor: Er det noe som tenner meg så er det individuell øyeblinking

Gräfenberg?s locus: Gå bort og si hei og at du ønsker oppmerksomhet.
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Har du lyst til å bidra med noe i neste utgave?
Kontakt en i redaksjonen eller send mail til kattenavisen@gmail.com


