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å en kafé, tre timer og førtifem minutter med tog fra
Oslo, sitter jeg og skuer utover Göteborgs myldrende
byliv. Jeg har akkurat observert at blomsterbutikken til
venstre for meg har satt ned prisen på solsikker, og at gjestene på kafeen har gått fra å bestille kaffe til å bestille vin.
Det er et eget ord for de små og hyggelige hverdagsavbrekkene som består av en kopp kaffe og noe smått å spise,
fika. En inviterer ikke noen på en kopp kaffe, men på en
fika. Kafékulturen er med andre ord blitt et stort fenomen,
og i hver minste krok av Göteborg finner du sjarmerende
kaféer med stort utvalg av kaker, sjokoladeboller, bagetter,
salater og mye annet. De fleste stedene lar deg ikke bruke
kort på beløp mindre enn tjue kroner, og de dagene du
har bestemt deg for å ikke spise noe søtt, men ikke har
kontanter, ender en som regel opp med å kjøpe en bolle du
ikke har spesielt lyst på. For de som foretrekker å lese pensum i en liten krok på en kafé, har Göteborg altså mange
lesekroker å tilby, og de fleste holder åpent til klokken ti.
For de som ikke leser på kafé, har Göteborgs universitet
hele ti biblioteker å velge mellom. Flere av lesesalene har
flotte lyskroner i taket, og favorittlesesalen min har hele
fem lyskroner, buede vinduer med rosemaling, gamle malerier på veggene og blomstrete fliser på toalettgulvet. Der
står det til og med en globus i den ene vinduskarmen. Det
eneste denne lesesalen kan kritiseres for, er at leselampene
er hvite, og ikke grønne.
Til tross for at Göteborgs universitet i motsetning
til Universitet i Oslo ikke har en hovedcampus, føles
Humanisten (tilsvarende HF) som et eget lite univers.
Som idéhistoriestudent tilhører jeg LIR; Instituionen för
litteratur, idéhistoria och religion. Masteren min er en fritt
sammensatt master, noe som betyr at jeg fritt kan velge
hvilke kurs jeg ønsker å ta i masteren min. Dette innebærer at jeg også kan velge kurs utenfor idéhistorie. Hvert
kurs gir enten 15 eller 7,5 studiepoeng, hvilket innebærer
at semesteret er bygd opp på en annen måte i Göteborg
enn i Oslo. De kursene som gir 15 poeng, har to eksamener, en tidlig i semesteret og en mot slutten. De kursene
som gir 7,5 poeng avsluttes enten halvveis i semesteret eller begynner halvveis inn i semesteret. Hvis en tar et kurs
som gir 15 poeng, og to som gir 7,5 poeng, har en altså

bare to kurs samtidig. At det er to eksamensperioder hvert
semester gjør at eksamensperioden blir mye mindre hektisk enn i Oslo, og at en i større grad kan fokusere på hvert
enkelt kurs. I tillegg er det vanlig at en selv formulerer egen
problemstilling ved hjemmeeksamen eller semesteroppgave, slik at en selv kan bestemme hva en ønsker å fokusere
på. Oppgavens problemstilling må selvsagt godkjennes.
Denne høsten er jeg på mitt andre semester på master og
mitt andre semester i Göteborg. Første semester valgte jeg
«politisk idéhistoria» (15p). Her leste jeg tekster av blant
annet Platon, Hobbes, Montesquieu, Wollstonecraft,
Marx, Butler og Arendt. Jeg tok også «estetik, media och
modernitet». Det gav 7,5 p, og var hovedsakelig et nærlesningskurs i Kants Kritikk av dømmekraften. Siste del av
semesteret tok jeg emnet «kvinnliga vetenskapsmän och
den moderna vitenskapens framväxt» (7,5p). Her skrev
jeg hjemmeeksamen om hvordan vitenskap kan være et
utrykk for en sosialpolitisk konstruksjon og om Margaret
Cavendishs kritikk av vitenskapen. Jeg ble spesielt positivt
overrasket over at feministisk teori var en selvfølge i alle
de tre nevnte kursene. Nå tar jeg «humanioras historia,
identitet och praxis» (15p), «att läsa Foucault» (7,5p) og
«vår tids nyckelord – begrepp och makt» (7,5p). Nivået på
seminarene, foreleserne og medstudentene er veldig bra.
Studentene på de ulike emnene befinner seg på forskjellige
steder i studieløpet. Jeg har tatt fag med flere som skriver
sine doktorgrader, og med en som har publisert en bok
om Nietzsche. Seminarene er med andre ord utfordrende
og lærerike, og jeg tør derfor ikke å komme uforberedt.
Kursene er lagt opp på litt ulik måte. Noen av kursene
har både forelesning og seminar, andre har bare seminarundervisning. Flere av foreleserne mine (kvinner så vel
som menn) har queer-teori, kjønn og kropp som fokusområde, hvilket passer bra med mine interesseområder. I
tillegg er en av foreleserne praktiserende psykoanalytiker.
At Göteborg er en relativ liten by med et komprimert sentrum, gjør at en kan risikere å treffe på foreleserne også
utenfor Humanisten. Allerede etter to uker i Göteborg,
oppdaget jeg at den ene foreleseren min, i tillegg til å være
professor i idéhistorie, også er DJ på et av Göteborgs mest
populære utesteder!
73

Illustrasjon: Marianne Røthe Arnesen

Göteborg oppleves som en avslappende, kul og vennlig
by med et bra kulturtilbud. Her finnes det to botaniske
hager som egner seg godt til små turer eller utendørslesning, flere store og små teatre (de har også egne feministiske teatergrupper), museer, en opera, og flere kinoer. På
en kino vises bare live opera, og på en annen finnes det en
populær bar som en går på også når en ikke skal på kino.
Dessuten er det like mange hyggelige brune puber som det
er koselige kafeer. På mandager pleier jeg og noen venner
å dra på et arrangement som kalles Pingisklubben. Et av
de større utestedene i byen arrangerer rundpingpong, der
det på det meste er førti som spiller pingpong på samme
pingpongbord, og der minst like mange danser. Det er en
del faste som alltid er der. En stamgjest har alltid på seg
hawaiiskjorte, og en annen har alltid på seg flosshatt. Alle
søppelbøttene er oransje, og i slottsskogen bor det pingviner. Det er to populære høyder med utsikt over nesten
hele byen, der det er vanlig å ta med et pledd og en flaske
vin for å se sola gå ned over Göteborg. Arkitektonisk er
Göteborg meget vakker. Her finner du eldre bygårder i lyse
farger, mursteinsbygg med grønne vinduskarmer og gamle
trehus. Noe av det jeg liker aller best med Göteborg, er
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kanalene. De får meg til å føle at jeg er i Amsterdam eller i Venezia. At Göteborg kan minne om Amsterdam er
ikke overaskende, for byen ble laget etter en nederlandsk
modell i 1620–21.
De ulike studentforeningene har egne foreningsklær.
Noen av foreningsklærne, spesielt de ved Chalmers tekningska högskola, ligner på russebukser. «Russebuksene»
er enten helrøde, røde og grønne eller sorte. Mange har
også lange hvite legefrakker. Det er ikke uvanlig å se store
gjenger i kostymer, eller at noen fisker i en fontene, går
med svømmeføtter eller pirat-handlevogn-taxier. Her om
dagen så jeg en gutt sykle ned en bratt bakke, utkledd som
Zorro med en blafrende kappe. Dette gjør at en får en
følelse av at det er russetid hele året, eller i hvert fall at
det alltid er noe å feire i Göteborg. Det er mange særegne
personer i bybildet, og det er ikke uvanlig å se gutter med
neglelakk.
Jeg opplever folk i denne byen som vennlige og inkluderende. Den første dagen jeg bodde Göteborg gikk jeg til
universitetet for å skaffe meg studentbevis, og for å finne
ut hvor jeg skulle ha seminarer. Jeg kjøpte meg en kaffe
og satte meg ved inngangen til idéhistoriekorridoren for å
titte litt. Det første mennesket jeg så i korridoren, skulle
fort bli min kanskje nærmeste venn i Göteborg, en litteraturviter som inkluderte meg i vennegjengen sin, der alle
har litterære kallenavn. Mitt, selv om det ikke blir brukt,
er – Madame Oscar etter Oscar Wilde. Hans er Don
Quijote.
Når jeg sitter på taket der jeg bor (jeg må klatre gjennom kjøkkenvinduet) og ser pariserhjulet på Liseberg
blinke og skifte farge fra hvitt til rosa og blått, tar jeg meg
selv i å tenke at jeg er i Paris. Men sannheten er at jeg verken trenger å tenke at jeg er i Amsterdam, Venezia eller i
Paris, for Göteborg er like vakker som hver av disse byene.
Å flytte til en ny by er skummelt og byr på små og store
utfordringer en kanskje ikke hadde tenkt på før en flyttet,
som for eksempel å montere en seng som er nesten er like
bred som en selv er lang uten å brekke sengebenene.1 Men
den dagen jeg innså at jeg kjente meg stolt da en Håkan
Hellstrøm-sang ble spilt på radioen, og den natten jeg syklet langs kanalene med en god venn på bagasjebrettet,
innså jeg at det å flytte fra alt som hadde vært så fint i Oslo
var verdt det bare for disse to øyeblikkene.

NOTER
Det løste jeg med å først montere to ben, legge sengen på en krakk
som var like høy som sengebenene, krabbe under sengen og skru på
de to neste benene, dra ut krakken og til slutt stable en bunke med
«stjålne» leksikon som en erstatter for det femte sengebenet.
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