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Verkligen i sista stunden bestämde jag mig för NTNU och Trondheim, och det var tur! Redan
från första stund blev jag väldigt vänligt bemött då det hade strulat sig med min ansökan till
NTNU, eller tja, det visade sig att jag hade lyckats missa att faktiskt ansöka till NTNU... Jag
ska verkligen inte rekommendera detta men det löste sig faktiskt så jag blev inskriven och
kunde ta kurser. Vi hade en väldigt fin introduktionsvecka där man kommer nära andra
utvekslingsstudenter, mycket spännande aktiviteter. Ta chansen och hitta vänner bland
många andra spännande kulturer! Se detta som ett utmärkt tillfälle att se den skandinaviska
kulturen lite från utsidan, genom de perspektiv som andra bytisar kommer med.
Jag läste mest kurser från Industrial Ecology department (IndEcol). Vill du läsa specifika
kurser, ta bara och gå på första föreläsningen och fråga om det går bra – svaret brukar vara
’Ja’. Jag kan varmt rekommendera kurser från IndEcol, de håller riktigt hög kvalitet med
varierande inlärningsformat och otroligt kunniga/pedagogiska föreläsare som får hjälp av
lärarassistenter som är både engagerade och hjälpsamma. Vad gäller kurser från andra
institutioner tog jag två stycken, som höll en OK nivå men var alltför lätta för mig som läste
på masternivå (kurser i Hydrogeologi och Energy and Environmental Resources). Tycker LTH
generellt höll en något bättre nivå i dessa två kurser. Vad gäller ämnen som berör
miljömanagement och miljösystemanalys är IndEcol är ett av världens främsta institut i fältet
och håller som sagt riktigt hög kvalitet. Kurserna blandar praktisk applicering av
miljöanalysverktyg med god bakgrund i teorin, så man förstår både hur man använder
verktygen men kanske än viktigare vilka bakomliggande förenklingar/förutsättningar som
föreligger. Exempel på riktigt bra kurser är Life Cycle Analysis, Climate Mitigation, Material
Flow Analysis, och Input-Output Analysis. Alla dessa ges på engelska vilken kan vara en
fördel. Jag tog min första kurs på norska först under andra lästerminen, och då var det inga
problem. Dock tar det lite mer energi speciellt att läsa på norska.
Språkmässigt kan sägas att norskdialekten i Trondheim är ganska utspädd, precis som
skånskan i Lund. Du kommer ganska lätt kunna förstå om du har ett gott språköra och/eller
lägger manken till. Norska är ett fint språk och det är inga problem att förstå den lästa delen,
det kan dock ibland vara lite svårt att hänga med när norrmän pratar snabbt med varandra
eller med dialekt.
Som stad är Trondheim perfekt. Den är lagom stor så man cykla överallt (även om det är
ganska kuperad terräng). Staden ligger nära både vatten och fjäll – man kommer ut och
fjällvandrar efter bara 1 timmas bilfärd. Det finns här en mängd studentaktiviteter och
NTNUI (idrottssektionen på NTNU) sysslar med allt du kan tänka dig – från rumpeldunk
(Quidditch) till fjällvandringsgrupper. Runt Trondheim ligger en massa studentfjällhyttor
överallt – se till att ta dig ut och njut av naturen och bo i dessa fina små, enkla hyttor.
Engagera dig gärna så mycket du kan i NTNUI. Annat tips på att göra är yoga och meditation
hos Trondheim meditasjon (som håller gratis meditation varje vecka).

Dessutom finns i Trondheim en stor rörelse kring matkastning med bland annat Folkekjökken
som håller gratis middagar med mat från dumpstrade råvaror (mat som butiker donerar före
de annars ska slängas). Stor miljörörelse med andra ord. Och många människor som
dumpstrar, dvs. hämtar mat från mataffärers containrar. Gör du också så kommer du kunna
leva ganska billigt i Norge, trots höga boendepriser.
Om du vill ha partaj hela dagen och mycket bytisar runt dig ska du bo på Moholt via SiT
(studentsamskipnaden i Trondheim - genom dem finns gym, boende och studentaktiviteter).
Vill du ha det lite lugnare så tipsar jag om att bo nära Bymarka i västra Trondheim som är ett
stort naturreservat där i princip hela Trondheim hänger på helgerna. Mycket tur- och
längdskidåkning där på helgerna. Vad gäller boendet så ordnar du det utan problem på plats,
då du är svensk. Du kommer ha lägst prioritet hos nämnda SiT boenden då du förväntas fixa
boende på egen hand (för du är svensk) så lättast är att komma till Trondheim och fixar
boende här på plats. Under tiden du letar finns ett provisoriskt boende i stor konferenssal på
hotell, ”tak over hodet”. Du kan bo där mer än en månad efter terminstart och det är ganska
billigt. Så ta din tid. Denna organisationen lägger också upp annonser på facebook. Annars
finner du boende främst via finn.no och hybel.no. Men som sagt, börja leta när du väl är på
plats och ha massa is i magen, ta din tid! Hyresvärdar tenderar bli mer desperata ju längre
terminen går så om du väntar kan du komma undan riktigt billigt för ett boende. Annars är
priserna för boende ganska saftiga här, jag bodde i södra utkanten av Trondheim och
betalade 3900 exl ström, vilket blev totalt runt 4500kr/måndag. Och då delade jag en
källarlägenhet med 2 andra.
Oroad över att Trondheim inte är nog exotiskt? Nå, det är det. Den norska kulturen är
ganska annorlunda än den svenska, vad gäller såväl matvanor som förhållande till miljö och
natur. Du kommer definitivt känna dig välkommen hit och ha möjlighet till att få goda
insikter i ett grannland vars kultur vi vet så lite om i Sverige. Jag minns fortfarande min första
dag i Trondheim när jag cyklandes famlade runt i staden och frågade om vägen hit och dit –
så många leenden och välkomnande människor... Så åk till Trondheim! =)

