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RF

En kan ta ung-
dommen ut av 
opprøret, men 
aldri opprøret 
ut av ungdom-
men.
Les G. Gamows kom-
mentar. Side 2.

Husker du Sky-Net?
Robotica Osloensis 
på blindern bygger 
roboter. Husbjørnen 
har intervjuet leder 
Maja C. Sevaldson.
Les om Robotica Osloensis. 
Side 14.

Dataspill-
entusiastene er i 
blandt oss. 
Les om e-sports-
kblubben BESK.
Side 8-10.

Hordene angriper!

Fra epsilon og 
delta til pop-
ulærmusikk 
og drikkeviser. 
Husbjørnen 
besøker et realt 
kor.
Les om RF-koret. Side 6

BLI MEDLEM I DAG

OMBYGGINGEN 
AV VILHELM 
BJERKNES HUS

SIDE 7 og LEDER SIDE 2
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Statsekretær Roger Ingebrigtsen var på Ch. Neuf i forbindelse med
Natodebatten. Foto: Wikipedia.no

Har du noensinne lurt på 
hvorvidt du er truet fra 
terrorisme og islamsk eks-
tremisme når du kjøper deg 
en halvliter ved Chateau 
Neuf? Ifølge statssekretær 
Ingebrigtsen ved Forsvars-
departementet er dette 
en reell mulighet, men 
heldigvis kan våre alltid 
overvåkne myndigheter 
betrygge oss med at de ikke 
har observert noen aktivitet 
som tegner et faktisk trus-
selbilde.

Ingebrigtsen, og myndi-
ghetene han representerer, 
vet nemlig at terrorister kan 
gjemme seg under hver en 
sten; de utgjør en konspir-
asjon mot hele den vestlige 
sivilisasjon, og er knyttet 
sammen i et solid, velor-
ganisert, globalt nettverk. 
Selv om vi ikke kan kjenne 
dem, kjenner de hverandre, 
og våre myndigheter arbei-
der iherdig for å rulle opp 
samtlige medlemmer, på 
tross av at dette sannsyn-
ligvis vil lede til at store 
deler av den norske innvan-
drerbefolkning må settes i 
fengsel. 

Tross alt er vi alle poten-
sielle terrorister, og særde-
les våre «nye» landsmenn 
må i disse tider behandles 
med den største mistenk-
somhet. Våre myndigheters 

uinnskrenkede rett til å 
stikke nesen sin i vårt pri-
vatliv, er deres eneste måte 
å komme konspirasjonen til 
livs, men den alltid igno-
rante norske befolkning 
innser ikke hvilken betydn-
ing slike brudd på borger-
rettighetene har for deres 
sikkerhet. 

For vi – det vil si den 
vestlige kultursfære – er i 
krig. Vi har vært i krig siden 
11. september 2001; da 
innledet den velorganiserte 
terrorliga sitt første angrep 
med kapringen av to fly, for 
å så kræsje disse inn i World 
Trade Center, New York. 
Grunnet terrorligaens åpen-
bart velorganiserte struktur, 
var de for en nasjon å regne, 
og siden den tid har Vesten 

vært i krig mot Terroristan. 
Imidlertid har Terroristan 
ikke anstendighet til å 
opptre som enhver annen 
nasjon; dens grenser går på 
tvers av de gamle nasjonal-
statlige skiller, og dets be-
folkning kan utgjøre enhver 
subgruppe av befolkningen 
i enhver stat. Derfor er vi 
aldri trygge, og vår sik-
kerhet hviler i våre myndi-
gheters faderlige hender. 

Så mistro deres nabo, og 
rapporter all mistenksom 
aktivitet til nærmeste 
politikontor. I en unntakstil-
stand, er det ingen plass til 
tvilere. Ha klokketro på våre 
myndighetenes autoritet, 
eller kanskje du selv er en 
terrorist?

SI MEG, ER DE EN
TERRORIST?

En kan ta ungdommen ut av opprøret, men 
aldri opprøret ut av ungdommen 

G. Gamow
Wien, Østerrike

LEDER

Det kan synes som om 
manglende kommunikasjon 
mellom partene i ombyg-
gingen av Vilhelm Bjerknes’ 
hus. Dette har ført til en 
tilsvarende kommunikas-
jonssvikt mellom fakultet og 
studentorganisasjoner. Det 
kan også virke problematisk 
at studentorganisasjonen 
selv ikke har inngått som 
en aktør i troikaen mellom 
teknisk drift, biblioteket 
og universitetet. Det er 
i denne sammenheng 
betegnende at Ida Marie 
Johannessen, formann for 
Realistforeningen, gjen-
nomgående beskriver dette 
som en prosess bestående 
av tre parter. Det er Husb-
jørnens mening at i en slik 
sak, burde studentorgan-
isasjonene inngå som en 
naturlig fjerdepart.

Sjefredaktør: Lars Solem

I redaksjonen:
Desksjef: Magnus Fagernes 
Ivarsen
Reportasjeleder: Jørn 
Mjelva           
Journalist: Jørn Lied Nor-
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Osnes
Journalist: Solveig Enge-
bretsen
Journalist: Stian Lågstad 
Gjerløw
Journalist: Ingvild Aabye                
Journalist: Karoline Lysø
Hovedredigerer og 
ombrekker: Katinka Lund 
Bergskaug
Redigerer: Alexander 
Fleischer

Husbjørnen er en fri 
fakultetsavis for det 
Naturvitenskape-
lige og Matematiske 
Fakultet ved Univer-
sitetet i Oslo.
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Slik lød Fredsini-
tiativets parole, som 
også var trykket på 
plakater for å varsle 
om demonstrasjonen 
som skulle holdes på 
Aghanistankrigens 
9-årsdag.

Oppmøtet var anstendig, 
men en stor variasjon av 
grupper – selv om de fleste 
nok plasserte seg trygt på 
den venstre fløy – som kom 
sammen for å fronte en 
felles sak: Freden.

Mislykket. Det er sta-
dig mer som tyder på at 
krigføringen i Afghanistan 
har vært mislykket. I år har 
rundt 600 utenlandske 
soldater blitt drept som 
følge av krigshandlingene, 
av i alt 2170 siden krigen 
brøt ut i 2001. I tillegg 
estimeres antall sivile tap 
mellom rundt 15. 000 og 
35.000. Det er lite statistikk 
på antall drepte Talibansol-
dater, men vi kan anslå at 
det ligger et sted mellom 
antall drepte utenlandske 
soldater, og antall drepte 
sivile. Et forsiktig anslag vil 
da være at 35.000 men-
nesker har mistet livet for 
hva som viser seg å være en 
komplett meningsløs krig.

Alle for èn. Da USA gikk 
inn i Afghanistan, ble dette 
forsvart med at terrorak-
sjonen mot Twin Towers, 
som kostet rundt 3000 
menneskeliv, kunne regnes 
som en krigshandling mot 
USA, og USAs plassering av 
tropper i Afghanistan var å 
regne som en selvforsvar-
shandling. Vi kan her merke 
oss at krigen i Afghanistan 
snart har kostet like mange 
«vestlige» soldaters liv som 
den opprinnelige terro-
raksjonen krevde, og langt 
flere sivile. Ved å strekke 
begrepet om «selvforsvar» 
tilstrekkelig, kunne USA 
forespørre støtte fra NATO-
landene med grunnlag i 
NATO-traktatens grunn-
bestemmelse om at «et an-
grep på en part var å regne 
som et angrep på alle». 

Absurd. Politikerne har 
imidlertid gått tilbake fra 
å snakke om USAs rett til 
å gå til krig – kanskje fordi 
absurditeten i dag er såpass 
åpenbar at selv ikke den 
beste diplomat er i stand 
til å snakke seg fra det – og 
velger snarere å argumen-
tere utifra det faktum at vi 
for tiden er krig, eller «freds-
bevarende operasjoner» 
som toppolitikerne kaller 
det. Om vi legger til grunn 
at disse «fredsbevarende 
operasjoner» er et faktum, 
er det politikerens jobb å 
argumentere for hvorfor 
opprettholdelsen av disse 
er å foretrekke fremfor en 

fullstendig tilbaketrekning. I 
hovedsak er det tre punkter 
som går igjen: Operas-
jonenes nødvendighet for å 
sikre vestlige sikkerhetsin-
teresser, demokratisering av 
Afghanistan, samt kvin-
nefrigjøring og bygging av 
kvinneskoler.

Vanskelig valg. Det første 
poenget er at å tillate Tali-
ban å ta tilbake makten, vil 
føre til at vi har et land som 
styres av en terrororganisas-
jon, som vil kunne benytte 
sin makt til å foreta terrorak-
sjoner mot Europa og USA.

NORGE UT
AV NATO OG 
AFGHANiSTAN

Jørn Mjelva
Oslo

“Et forsiktig anslag vil da være at 
35.000 mennesker har mistet livet

Nederlandsk artilleri skyter mot Taliban. Foto: Wikipedia.org
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Innvendingen her er at 
krigføringen har ført til mer, 
ikke mindre ekstremisme, 
og stadig tettere bånd mel-
lom Taliban og terrororgan-
isasjoner.

Vestlig imperialisme. Her 
er det viktig å ha det klart 
at Taliban ikke selv er, eller i 
det minste var, en terroror-
ganisasjon. Taliban var først 
og fremst en islamistisk, 
nasjonalistisk bevegelse, 
mest interessert i sitt eget 
lands anliggender, selv om 
de også var av den overbev-
isning at et godt samfunn 
bør følge den rettessnor 
de mener Koranen utgjør. 
Deres sympati for ter-
rorganisasjonen Al-Qaida 
kan best forklares som en 
forakt for det de selv regner 
som vestlig imperialisme, 
en forakt som har fulgt 
med dem siden de jaget ut 
Sovjetunionen fra Afghani-
stan med amerikansk hjelp. 
Det er grunn til å anta at 
denne forakten i dag har 
økt, idet de ser klare paral-
leller mellom Sovjetunion-
ens inngripen i Afghanistan 
under den kalde krigen, og 
amerikanernes inngripen i 
dag. 

Håpløst.Terroren selv kan 
ikke stoppes ved å gå til 
angrep mot enkeltland – 
terrorvirksomhet vil finne 
sted hvorhen vi har samlet 
en gruppe mennesker som 
er villige til å dø for en sak 
de tror på. En idé kan ikke 
ødelegges med våpen, 
men ved å systematisk 
fjerne de faktorer som gjør 
at en sådan idé kan vinne 
oppslutning. Dette er da 
særlig følelsen av maktes-
løshet, samt følelsen av 
at man har intet å tape. 
USA hadde ingen proble-
mer med å forstå hvordan 
økonomiske problemer 
kunne føre til utbredelsen 
av kommunisme i Europa, 

men ser ikke ut til å begripe 
at de samme faktorer kan 
spille inn i rekrutteringen 
til terrororganisasjoner. 
Det ser  videre ut til å være 
økt enighet om at krigen 
i Afghanistan fører til mer 
terror, ikke mindre.

Over til
demokratiseringen.
For det første er en slik 
«eksport av styresformer» 
svært suspekt, og kan i 
mange sammenhenger 
minne om hvordan koloni-
maktene rev ned de gamle 
maktstrukturer i koloniene, 
og etablerte sine egne, med 
de resultater historien har 
vist oss: Uten hensyn til de 
gamle stammeordningene, 
delte kolonimaktene opp 
Afrika i et sjakkbrettmøn-
ster, og enda i dag finner 
man det problematisk å få 
disse  tradisjonelle sam-
funnstrukturen til å gå opp i 
den moderne. 

Økt korrupsjon. For det 
andre ser det ut til å være 
mislykket: Korrupsjonen 
øker i takt med økt opi-
umshandel, som Taliban 
tidligere var i stand til å slå 
ned på; den jevne afghaner 
har intet forhold politikerne 
vestlige land har gått god 
for, og på landsbygden vil 
man ha større loyalitet til en 
lokal krigsherre – som kan 
sikre trygghet for befolk-
ningen i området – enn til 
en sentralmakt som har vist 
seg impotent.

Borgerlig feminisme.
Kvinnefrigjøringen har 
derfor lenge stått som kro-
nargumentet for den norske 
toppolitiker, for her kan de 
nemlig vise til resultater: 
Det har blitt bygd «kvin-
neskoler» med hjelp fra 
vestlige styrker! Spørsmålet 
blir imidlertid hvem det er 
som får anledning til å gå på 

disse kvinneskolene. Er det 
husmoren på landsbygden 
med en stor familie å sørge 
for, samt en mann som ikke 
er særlig vel bevandret i eu-
ropeisk feminisme? Eller er 
det den velhavende kvinne 
i byene, med en mann som 
har studert ved Harvard 

eller tilsvarende vestlig 
universitet? 

To onder. Særlig profes-
sor Matlary ved institutt 
for statsvitenskap ser ut 
til å trekke frem kvinne-
frigjøringen som et sentralt 
argument for Vestens tilst-
edeværelse i Afghanistan; 
en uttrekning av styrkene vil 
lede tilbake til et barbari der 
unge kvinner blir brent med 
syre om de utfordrer styrets 
syn på kravene til kvinnens 
anstendighet. I vestlige 
øyne – da også inkluderts 
undertegnedes – er en slik 
praksis grusom og horribel, 
men undertegnende er 
også av den oppfatning at 
å drepe mennesker med et 
maskingevær og å utslette 

En idé kan ikke
ødelegges med
våpen

Amerikanske tropper ser på et helikopter i de Afghanske fjellene 
Foto: Wikipedia.org
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dem med en rakett, eller et 
dronefly, er vel så groteskt. 
og det siste nesten mer gru-
somt. Vesten mistet enhver 
form for moralsk overle-
genhet de måtte ha overfor 
Taliban idet de valgte å 
bruke militære midler for å 

fremme sitt budskap.

Soldatenes motiver. Krigen 
i Afghanistan skiller seg fra 
krigene før andre
verdenskrig, idet part-
ene nekter å anerkjenne 
hverandre som likeverdige 

mennesker. Det kan hende 
det skyldes opplevelsen av 
krigens absurditet krever at 
soldatene dyrker krigførin-
gen på hedonistisk grunn-
lag som et surrogat for 
mening: Idet den patriotiske 
følelsen av å forsvare ens 

lands interesser uteblir, er 
soldaten tvunget til å søke 
innhold i krigens kamerat-
skap, i spenningen eller i 
pengene. Han kjemper da 
ikke for noen sak større enn 
ham selv, og drapet av med-
mennesker er vanskeligere 
å forsvare. For å akseptere 
realiteten må man anta 
at motstanderen ikke er 
medmennesker.  I kortfor-
tellingen «Fienden» av Erich 
Maria Remarque beskrives 
en epsiode fra skytter-
gravene i første verdenskrig, 
der franske og tyske sol-
dater trosset sine offiserer 
for å sende gaveleveranser 
til hverandre. Soldatene så 
hverandre som mennesker, 
der tilfeldigvis hadde 
havnet på motsatte sider i 
en konflikt rundt saker som 
egentlig ikke angikk dem. 
De kunne følgelig identifise-
re seg med hverandre som 
offere i et delt jævelskap. 

partene nekter 
å anerkjenne 
hverandre som 
likeverdige 
mennesker
Forfall. Krigføringen i Af-
ghanistan er et tegn på en 
vestlig sivilisasjon som har 
mistet siste rest av usky-
ldighet. Retorikken som 
benyttes vitner om en in-
strumentalisering av «våre» 
såvel som «deres» soldater; 
der snakkes om å skape en 
«profesjonell» soldatkultur, 
som om drap i en nasjons 
tjeneste kun var nok et ledd 
for å drive samfunnsmaski-
neriet fremover. Krigen i 
Afghanistan, og de man-
glende reaksjoner på den, 
vitner om en dehumani-
sert og passivisert vestlig 
befolkning, og uten en brå 
oppvåkning, vil vi fortsette 
på veien mot barbariet.    

Annonse
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Lidenskap for sang
Husbjørnen drar på korøv-
else en tirsdag ettermiddag 
for å høre med egne ører 
om realister egentlig kan 
synge. Peter Hoff er ska-
peren, faren og dirigenten 
til RF’s eget huskor. Han 
ønsker Husbjørnen entusi-
astisk og stolt velkommen 
til korøvelse. 
     «Mango mango, kiwi, 
kiwi, kiwi, ananas, bananas, 
poo!», lyder det i det lille 
lokalet hvor RF-koret 
øver.  - Vi tar ikke oss selv 
så høytidlig, hvisker Peter, 
mens koret fortsetter å 
synge om frukt. Peter fikk 
idéen til å danne kor fra sin 
egen lidenskap for sang. 

Fra epsilon og delta 
til populærmusikk og 
drikkeviser. Sangglade 
realister får synge ut i 
RFs eget huskor.

Karoline Lysø
Oslo

Han sang i Norsk klassisk 
Pub-band kor. Slik fikk han 
ideen.  - Hvis de klarer det, 
så kan jeg òg.

- Alle er velkomne
Denne tirsdagen har 17 av 
korets medlemmer stilt opp. 
- Vi er omtrent 20 til sam-
men forteller Peter. RF-koret 
ønsker alle som har lyst til å 
være med å synge vel-
komne. Peter understreker 
flere ganger at han ikke vil 
ekskludere noen, så uansett 
om du er realist eller ikke 
så er det mulig å være med 
å synge. Så lenge medle-
mmene har mulighet til å 
være med på RF-arrange-
mentene. RF-koret synger 
på Høstpølse, 17. mai og 
julebordet blant annet.
     - Blir vi bedt, så synger 
vi, sier Peter. Det eneste 
kravet Peter har for at du 
skal fåvære  med i koret er 
at man liker å synge,  og ha 
det hyggelig. Han legger til 
at de som har følelsen av at 
de ikke burde synge, burde 

nok heller ikke bli med - 
men det er verdt et forsøk!

Intime øvingslokaler
Til potensielt nye medlem-
mer som ikke helt tørr å 
bli med sier han at de kan 
prøve, og at det er bare å 
komme innom en tirsdag 
kl. 18.
 - Du hører hvor vi er, 
forteller Ingvild, som er et 
engasjert medlem av koret. 
Peter skulle gjerne hatt 
med flere i koret, men hans 
største problem er plassen. 
Øvelsene holder sted i et 
nokså trangt kontor. Det er 
veldig intimt her, men det 
demper ikke på sanggleden. 
     Det koster heller ingent-
ing å være med i koret.
 - Men man får lov til å kjøpe
øl til meg, sier Peter 
spøkefullt. 

Blir høy på kor
Koret synger alt fra pop-
ulærmusikk, California 
Dreaming jomer i veggene, 
til drikkeviser, student-

sanger og norsk og svensk 
folkemusikk. Når Husbjørn-
en spør om hva som er så 
gøy med å synge i kor svarer 
Ingvild og Peter ivrig at det 
er deilig å få muligheten til 
å få bruke stemmen.
 - Det er som å skrike ut, 
bare på en pen måte, sier 
Ingvild. 
Samholdet er også viktig, 
og mestringsfølelsen. 
- Det aller beste ved å 
komme på korøvelse er å 
se Peter stå å dirigere med 
lukkede øyne, mens han 
smiler og har hodet på 
skakke salig mot taket. Det 
er definitivt verd det, sier 
Ingvild.
Peter sier at koret er 
hjertebarnet hans fordi han 
startet det opp.
 - Jeg blir høy på kor, avslut-
ter Peter.

REALT KOR

“Blir vi bedt, 
så synger vi.

FRA VENSTRE: Liv-Elisif, Inghild (bak), Marit, Ida (bak), Jorun, Christian (bak), Frida, Stian (bak), Torunn, Peter (foran), Jørgen (helt bak), Ingrid,
Thomas (bak), Bergitte, Geir Tore (bak), Andreas
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Oppussing av Vilhelm 
Bjerknes hus? Panikken 
sprer seg blant MAT-
NAT-studentene ved 
UiO. Men hva skjer med 
termstua? Lesesalplass-
ene? Hvor skal forelesn-
ingene foregå? Gruppe-
timene mine? Må jeg nå 
fly rundt fra psykologi 
til kjemi og opp til 
medisin for å få med 
meg forelesninger? Og 
hvor skal jeg nå henge 
fredagskveldene? 

Planene for VB, er at man 
nå skal få et eget MAT-NAT-
bibliotek, i stedet for alle 
småbibliotekene ved de 
forskjellige instituttene, og 
har et oppussingsbudsjett 
på 60 millioner kroner. På 
MNSU-allmøtet torsdag 
4.november ble det gjen-
nomført en virtuell guidet 
omvisningstur i det nye 
VB. Det legges opp til et 
moderne hus med glass-
dører, kaffebar og dessuten 
mye bedre tilrettelegging 
for utviklingshemmede. VB 
skal bli utstyrt med flere kol-
lokvierom. Disse skal være 
lydtette, i motsetning til på 
hovedbiblioteket, hvor man 
blir “ør i hodet”, slik de bib-
liotekansatte uttrykte det. 
Både kollokvierommene og 
auditoriene blir dessuten 
utstyrt med glassdører. Et 
av de beste tilskuddene 
til VB, blir en liten krok av 
biblioteket, dedikert til real-

istforeningens omfattende 
Donaldsamling. 

Mye uvisst. VB skal stå klart 
1. november 2011. Det fører 
nødvendigvis også med seg 
midlertidige løsninger som 
skal fungere i omtrent et 
år. Det er nå mange fore-
lesninger, gruppetimer og 
eksamener som foregår i VB, 
og de vil måtte flyttes under 
oppussingstiden. Termstua 
skal flyttes til Niels Henrik 
Abels hus, mens forelesn-
inger sprees utover Blind-
ern, hovedsaklig til Sophus 
Lie, men også noe til for 
eksempel kjemisk- og biolo-
gisk institutt. Gruppeunder-
visning vil foregå i diverse 
ledige rom på Blindern. 
«Eksamener har fakultetsle-
delsen foreløpig ingen 
anelse om hvordan skal 
gjennomføres» uttalte Helle 
Berg Bjørsom på Allmøtet 
i MNSU. For dem som har 

REALFAGSBIBLIOTEKET
hatt bokskap i VB, vil det 
bli mulig å låne skap på 
fysisk-, kjemisk- og biologisk 
institutt i mellomtiden. RF-
,MNSU- og Ent3r-kontorene 
vil flyttes til Banklokalene, 
og RFs økonomikontor vil 
flyttes til Penalet i biologib-
ygningen. 
Men hva med kjelleren? 
Oppussingen av VB vil 
også føre til endringer i det 
sosiale samholdet blant 
MAT-NAT-studentene. RF-
kjelleren som har vært et 
naturlig samlepunkt, vil bli 
stengt under oppussingen, 
men Realistforeningen får 
bruke SiO-puben i Frederik-
kebygget I mellomtiden. 
Dette lokalet er imidlertid 
bare halvparten så stort 
som dagens kjeller. Antall 
personer som kan befinne 
seg i lokalet vil synke fra 
200 til 100 personer, noe 
som medfører at enkelte 
arrangementer vil bli
vanskeligere å gjennom-
føre. Realistforeningen 
vil holde puben åpen på 
fredager med quiz som 
før, og prøve å besøke en 

annen pub på Blindern 
en gang i måneden. På 
denne måten håper de å 
styrke sitt forhold til de 
andre studentforeningene. 
Baflene vil vi dog ikke se 
mye til, for kafédriften vil 
legges ned under oppussin-
gen. Realistforeningen vil 
imidlertid (med litt hell) 
ha mulighet til å arrangere 
semesterstartfest for våren, 
for det vil foregå kontinu-
itetseksamener i VB i
begynnelsen av januar. Det 
er foreløpig høyst uklart 
hvordan semesterstarts-
festen til høsten skal foregå. 
«Høsten blir spennende. Vi 
skal ha fest, men vet ikke 
hva eller hvordan eller hvor 
stort. Det blir nok ikke like 
stort som før», sier kjeller-
mester Christian. Han fryk-
ter likevel ikke at samholdet 
mellom realiststudentene 
vil rakne, til tross for større 
spredning. I april åpner 
også
kybkjelleren for informa-
tikkstudentene, så da står 
realistforeningen i fare for å 
miste mye av sitt klientell.“Baflene vil vi 

dog ikke se 
mye til

Vilhelm Bjerknes hus på blindern. Foto: Wikipedia

Solveig
Engebretsen
Oslo 

Andreas 
Nygård Osnes
Oslo
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Du husker dem gjerne fra 
amerikanske high-school 
filmer som bebrillede 
og gjerne kvisete gutter 
med lommebeskyttere 
og buskeseler. På åttital-
let dannet de egne grup-
per rundt fenomener 
som Dungeons & Drag-
ons, Ultima-serien, samt 
diverse sci-fi og fanta-
sylitteratur. Etter den 
tid har den gruppen av 
befolkningen som gjerne 
omtales som nerder, økt 
i antall. Eksempelvis var 
det i 2008 rundt 11.5 
millioner mennesker 
som månedlig betalte 
inn for å spille det pop-
ulære rollespillet World of 
Warcraft, og tallene blir 
enda større om vi regner 
med titler som Starcraft 
eller Warcraft-serien. Nå 
har nerdene også inntatt 
Blindern, og ønsker gjen-
nom den nylig oppstart-
ede «e-sport»-klubben 
BESK å gjøre gaming mer 
stuerent. Husbjørnen 
har intervjuet initia-
tivtaker og nestleder Njáll 
Ekstrøm.  

Hvem skal dette være et 
tilbud for?
Vi ønsker å legge opp til et 
til
bud som favner så bredt 

som mulig; fra de mest 
dedikerte til de mer avs-
lappede spillerne. Vi legger 
opp til å ha et tilbud for 
alle.  Vi har tro på at så lenge 
vi har nok medlemmer, så 
skal vi kunne ha et variert 
tilbud. En mulighet er at 
mer trenede spillere kan 
bidra med tips og triks for 
å mestre de ulike spillene, 
samt at vi kan trene litt på 
hvordan man skal takle 
utfordringene i et gitt spill. 
For casual-folkene har vi 
lyst til å arrangere LAN, 
men dette kan treffe begge 
grupper, da vi både kan 
ha et mer løsere styrt LAN, 
samtidig som vi arrangerer 
en del turneringer under 
LAN-et. For de aller beste 
tenker vi oss å arrangere 
større turneringer, der vi 
spiller på lag mot lignende 
grupper. Eksempelvis er 
det ved NTNU studenter 
som vurderer å starte noe 
lignende, og vi håper dette 
kan spre seg videre.   

Hvilke intensjoner ligger 
bak dette prosjektet?
Vi ønsker at folk som driver 
aktivt med dataspill eller 
konsollspill skal ha et tilbud 
som gjør det mulig for dem 
å dyrke interessen både på 
et sosialt plan, og eventuelt 
også et konkurransemessig. 
Det være seg GuitarHero, til 
StarCraft, til CS. E-sport blir 
sett på som veldig nerdete, 
og håpet med å starte en 
e-sportklubb er å kunne 
promotere spilling som en 
akseptabel fritidssyssel, på 
lik linje med andre idretter.

Men er ikke denne mange-
len på aksept legitim? 
Promoterer man da ikke 
også en livsstil som ligger 
utenfor det samfunnet 
helst ønsker?
Selvsagt er mange av dem 
som driver med e-sport 

gjerne typen mennesker 
som sitter mer inne enn 
andre, men skal man drive 
på de høyeste nivåene i de 
fleste av disse dataspillene 
må man ha stor utholden-
het, gode reflekser og en 
kjapp hjerne for å kunne 
tilpasse seg situasjonen.  

HORDENE
ANGRIPER!

Jørn Mjelva
Oslo
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Av personlig erfaring vet 
jeg at fysisk aktivitet også 
er positivt for utholden-
het i spillingen. Men først 
vil vi fokusere på å gjøre 
spillingen mer sosial – få 
folk til å komme seg mer ut 
hjemmefra og møte andre 
likesinnede. 

Når vi er inne på den 
sosiale biten: På Face-
booksiden til BESK var der 
en som foreslo å danne 
et Word of Warcraft-lag 
(Videre omtalt som WoW). 
Trenger man en egen 
organisasjon for dette? 

Holder det ikke bare at 
man legger hverandre inn 
på Facebook, og avtaler 
tid og sted?
I sammenheng med det 
å danne et WoW-guild 
[stiftede lag i World of 
Warcraft , jour.anm.], så ja, 
og i sammenheng med de 

fleste andre spill så er jo det 
en mulighet, men grunnen 
til at vi ønsker å danne en 
organisasjon, er at vi ønsker 
å skape litt mer blest rundt 
det, og dessuten er det jo 
slik at jo mer offisielt du får 
ting, jo lettere har samfun-
net for å akseptere det. I 
tillegg kan en forening få 
støtte fra forskjellige steder, 
som muliggjør arrange-
menter som frokostsam-
linger hvor man ser e-sport 
sammen, og får en sosial 
event ut av det. Drømmes-
cenariet er at det skal bli 
mulig å sende en gjeng ned 
til for eksempel Sør-Korea, 
og se på live-kamper. 

Dere ønsker også å skape 
en kultur for det å se på 
e-sportkamper som man i 
dag ser på fotballkamper?
Ja. E-sport blir stadig større 
som en TV-sport, og vi 
ønsker å tilby muligheter 
for å se konkurranser live 
på storskjerm i auditorier. 
Om vi får støtte, håper vi 
å blant annet kunne tilby 
frokost o.l., og gjøre dette til 
en sosial happening. Vi har 
også snakket med Cyber-
netisk Selskap om å få til 
fredagspuber med e-sport 
på storskjerm.

Hvordan føyer egentlig 
dette ønsket om sosiali-
sering seg inn i spillet som 
et medium? Er ikke fluk-
ten fra virkeligheten en 
del av det som motiverer 
spillingen?
Jeg vil påstå at spill i større 
grad enn bøker eller filmer 
krever en interaksjon mel-
lom spillerne som fører 
handlingen videre. Selvsagt 
mangler spillmediet en del 
for å få det på et høyt nivå, 
men muligheten er der. 
Spillet er unikt i den grad 
det krever et større samar-
beid mellom spillerne, som 
ikke kreves mens man leser 
en bok, eller ser en film.

Skjermdump fra spillet « Red Alert 2». Hvis du føler nostalgi nå er det helt greit. 
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Du føler også at spillene 
er på vei i denne retnin-
gen? Mange vil påstå at 
spillene i større og større 
grad skaper en annen 
virkelighet man utlever 
sine sosiale liv i.
Jeg ser absolutt poenget, 
men både bøker og filmer 
har den egenskapen at man 
flykter fra egen virkelighet. 
Leser man en god bok, så er 
man helt oppslukt av denne 
boken, og tenker ikke 
«dette er ikke virkelig». Så 
istedenfor å se på spillme-
diet som noe som trekker 
mennesker lenger og lenger 
vekk fra virkeligheten, kan 
det utgjøre en bro mellom 
virkeligheten og fanta-
siverdenen. Når vi først er 
inne på temaet, så har det 
vært en del forskning som 
tyder på at de spillavhen-
gige – dette mye i forbin-
delse med World of Warcraft 
– er personer som har bak-
enforliggende problemer, 
der WoW bare blir et utløp 
for disse. I tillegg kjenner 
jeg folk med sosial angst, 
som gjennom det sosiale 
liv de fører i spillene, har 
funnet motivasjon til å søke 
kontakt med mennesker de 
først har truffet online, i det 
virkelige liv. 

Og da håper du slikt sett 
at BESK kan bidra til å 
styrke denne broen mel-
lom spillverdenen og det 
virkelige liv?
Ja. Det er veldig viktig at 
man også er i stand til å 
møtes ansikt-til-ansikt uten-
for spillene, 
og dette er noe av det vi 
håper å få til.

Da er vi også inne på 
noe annet som vil være 
sentralt i det sosiale liv: 
Kjønnsdeling. Håper dere 
å få rekruttert mange nok 
av det som for den jevne 
spillentusiast er det mot-

satte kjønn, til at det kan 
være en arena for dating?
Jeg kan nevne et eksem-
pel fra min WoW-tid: Jeg 
spilte i et guild som i hvert 
fall besto av 10-15 prosent 
jenter, hvor min samboer 
og kjæreste traff en annen 
jente fra Danmark, og de 
fikk en veldig god tone. Der-
etter flyttet vi til et annet 
guild, hvorpå det oppsto en 
søt romanse mellom denne 
danske damen og den 
norske guild-lederen. Nå 
har hun flyttet til Norge, de 
har giftet seg, og fått barn 
sammen. Så det er absolutt 
muligheter for slikt.

Av dem som har meldt seg 
på, er det noen jenter?
Sålangt er det stort sett 
bare gutter. Hovedprob-
lemet i dag er ikke at jenter 
ikke spiller. Jenter spiller; 
jenteandelen på WoW er 
35 prosent, noe som er 
langt mer enn de fleste 
gutter tror. Men det fortsatt 
mindre sosialt akseptert 
at jenter spiller, og har 

interesse for spilling, enn 
at gutter har det. Derfor vil 
gjerne jenter trekke seg litt 
unna situasjoner hvor de 
må stå frem og si at «hei, jeg 
er jente, og jeg driver faktisk 
med gaming». Men jeg tror 
at man gjennom organisas-
joner som BESK kan bidra til 
å gjøre spilling mer sosialt 
akseptert, og slik kanskje 
forbedre livet til kvinnelige 
gamere. Vi ser at i Asia – der 
spilling er mer sosialt aksep-
tert – så er andelen jenter 
som spiller omtrent like stor 
som andelen gutter.

For å runde av: Føler du at 
det er marked for denne 
typen klubber?
Det er veldig enten eller. En 
del av dem jeg har snakket 
med, har jeg nesten fått 
inntrykk av reagerer med 
«Oi! Hvorfor har det eksis-
tert noe sånt før? Selvføl-
gelig vil jeg være med». 
Litt overraskende er hvor 
mange som ikke nødven-
digvis selv vil konkurrere, 
men gjerne ønsker å kunne 

se gode spillere konkurrere. 
Samtidig har man den an-
dre halvdelen, som er veldig 
negativ, og mener at dette 
blir for dumt. 

vv
Det som blinker i det fjerne, 
er å få til lignende organ-
isasjoner på de andre uni-
versiteter og høyskolene, og 
lage en universitetsliga hvor 
de beste spillerne spiller 
mot hverandre på lag, og 
kjører disse konkurransene 
live-streamet over nettet 
for tilskuermassen, det vil si 
alle de andre som ikke er på 
laget, men kan synes at det 
er gøy å se på. Samt at man 
har ett til to LAN i semes-
teret hvor man møtes i en 
sosial sammenheng, med 
muligheter for å snakke 
sammen, spille sammen, og 
ha det gøy sammen. 

Interesserte kan kontakte 
nestleder Njáll Ekstrøm på 
adressen nilka@me.com

Skjermdump fra spillet «World of Warcraft».  Foto: Ign.com
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 -Det er et grovt svik i 
forhold til oss studenter at 
nesten ingen av partiene 
holder det de lover, sier 
psykologistudent Maja 
Knudsen fra Oslo.
 Dette sier hun fordi 11 
månederes studiestøtte 
ikke er en del av det nye 
statsbudsjettet.

 -Det er håpløst å kon-
sentrere seg om eksa-
menslesing i mai og juni når 
man vet at man må jobbe 
i tillegg for å kunne betale 
husleie og faste regninger 
i juni, siden siste studielån-
sutbetalingen er i mai. 
Knudsen mener heller ikke 
at studiestøtten vi har i dag 
holder.

FØLER SEG SVIKTET AV 
STATSBUDSJETTET

Etter valgflesk fra så 
og si alle de politiske 
partiene om 11 måned-
ers studiestøtte ser 
studentene rødt når de 
ser Statsbudsjettet for 
2011. 

 -Studiestøtten som det er 
ment for oss studenter å 
klare oss på ligger langt un-
der fattigdomsgrensen. Det 
er ofte debatter om hvor 
dårlige kår pensjonistene 
har, og hvor nær de ligger 
fattigdomsgrensen, men 
hva med oss studentene 
som faktisk ligger under 
den?

Studentboliger og studie-
plasser.
I statsbudsjettet har de val-
gt å satse på flere student-
boliger og studieplasser. 
Maja Knudsen mener det er 
flott at de velger å satse på 
dette, men sier at det ikke er 

bra nok. 

 -Ulempen med flere stud-
ieplasser er at det rett og 
slett er plassmangel. Flere 
studiesteder har ikke plass 
til å romme flere studenter. 
Derfor er den satsingen som 
nå er gjort bare en dråpe i 
havet. 

Studentrabatter er løsnin-
gen.
Simen Johan Willgohs er 
også student. Han har en 
bachelorgrad i journalistikk, 
og nå tar han et år med 
sammenlignende politikk 

ved Universitet i Bergen. 
Han sitter også i bystyret 
for SV i samme by og er 
leder av Sosialistisk Ung-
dom i Hordaland. Simen 
reagerer også på studen-
tenes utbytte av statsbud-
sjettet. 

 
-De fleste studenter stu-
derer i dag 11 måneder, 
og bør derfor ha krav på 
studiestøtte i denne tiden, 
sier Willghos.

Det er et velkjent faktum 
at studenter har dårlig råd, 
men han mener ikke at økt 
studiestøtte er løsningen. 
 -Dersom man øker studi-
estøtten er jeg sikker på at 
bolighaier og andre som le-
ver godt av studentene vil 
være raskt ute med å heve 
prisene. Jeg tror derfor på 
økt satsing på student-
boliger og studentrabatter 
i steden. 

Karoline Lysø
Oslo

Skjermdump fra spillet «World of Warcraft».  Foto: Ign.com

Illustrasjon: Katinka Lund Bergskaug
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Molekylærbiologi, hvorfor 
akkurat det?
  – Vel, da jeg var ferdig 
med videregående var jeg 
fremdeles veldig usikker 
på hva jeg ville studere, 
så jeg tok meg et friår og 
tenkte gjennom saken. Jeg 
leste blant annet i UiO’s 
studiekatalog, og fagene i 
molekylærbiologi virket så 
spennende. Jeg hadde ikke 
hatt noe særlig biologi fra 
før, men jeg hadde hatt litt 
om genetikk og syntes det 
var veldig spennende. 

Hvordan er masterstudiet 
utformet? 
  – Når studiet starter lager 
du en plan for hvilke kurs 
du skal ta og når du skal ta 
dem. Siden jeg i min op-
pgave jobber med planter, 
som trenger tid til å vokse, 
ble min plan først å ta noen 
kurs, deretter jobbe en 
stund med selve masterop-
pgaven for så å ta litt flere 
kurs etter det igjen. Jeg må 
til sammen ha 6 kurs over 
de to årene masteren min 

varer. 

Er det noe du syntes var 
veldig forskjellig fra bach-
elor til mastergrad? 
  – Ja, det er veldig an-
nerledes. Når du er ferdig 
med en bachelor føler du at 
du kan så mye og er helt på 
topp. Men når du begynner 
på masterstudiet er du plut-
selig i barnehagen igjen, og 
du blir behandlet som om 
du ikke kan noenting. Jeg 
gjør bare en liten del av et 
prosjekt, og er kanskje mer 
en belastning enn hjelp, i 
og med at jeg trenger mer 
hjelp enn jeg bidrar med. 
I det minste slipper de å 
gi meg lønn. Jeg synes al-
likevel masterstudiet er mye 
morsommere enn bach-

eloren: I bachelorstudiet var 
noen fag jeg ikke syntes var 
så interessante som andre, 
og de var vanskeligere å 
konsentrere seg om. Når 
det er mange fag du skal 
gjennom på samme tid i 
ett semester er det spesielt 
vanskelig å balansere alle 
fagene. Det er lett å ta det 
rolig i begynnelsen, for så 
å måtte jobbe veldig mye 
rett før eksamen. Det er noe 
av det som er annerledes 
i mastergraden, da har du 
flere korte intensivkurs 
istedenfor semesterlange 
kurs. Ett intensivkurs går 
over 5-6 uker før eksamen, 
og du har bare ett kurs av 
gangen. Dermed kan du 
konsentrere deg om bare 
èn ting, og det er kanskje 

litt lettere. Ellers var det for 
eksempel noen kurs i bach-
elorgraden mange gjorde 
det dårlig i, og som mange 
tok opp igjen etterpå. På 
grunn av normalfordelingen 
fikk da de som ikke tok opp 
faget plutselig dårligere 
karakterer. Når noe slikt kan 
skje, ødelegger det mye 
for motivasjonen. I master-
graden er det derimot færre 
studenter i forhold til på 
bachelorstudiet, og derfor 
normalfordeles sjelden 
karakterene. I mastergraden 

Masterstudiet; for 
noen mange år inn i 
fremtiden, for andre 
like rundt hjørnet, eller 
kanskje et 
tilbakelagt stadium. 
Uansett, hvis du av 
forskjellige grunner er 
litt nysgjerrig på hva en 
masterstudent 
i molekylærbiologi 
holder på med, kan 
du høre hva Cathrine 
Jacobsen har å fortelle. 
Hun er i sitt andre 
semester, jobber med 
alt fra kloning til mutas-
joner - og storkoser seg.

“I det minste 
slipper de å gi 
meg lønn

Ingvild Aabye
Oslo
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har du også en en veileder 
som følger med på deg. 
Det fokuseres mye på egne 
prestasjoner siden det er et 
praktisk studium i tillegg til 
å være teoretisk. 

Hvilke prosjekter arbeider 
du med?
  – Det er alltid vanskelig å 
svare når noen spør meg 
hva jeg gjør! Det er kanskje 
litt komplisert, men jeg for-
sker på 3 gener fra planten 
Arabidopsis thaliana [Vår-
skrinneblom, journ.anm]. 
og bruker denne planten 
som modellorganisme [en 
organisme som ofte brukes 
i forskning journ.anm.] til 
å finne ut hva oppgaven 
til disse tre genene er. For 
å finne det ut, muterer jeg 

planten; det vil si at jeg 
endrer et av genene slik at 
planten blir genetisk an-
nerledes. Kanskje kan jeg 
se det fysisk på planten når 
den vokser, kanskje ikke. 
Mutasjonen gjør jeg ved 
først å forandre på en eller 
flere baser (bestanddeler i 
DNA-tråden) i et av genene, 
i et område som er antatt 
viktig for genfunksjonen. 
Nå er genet mutert, men 
selve planten er det ikke 
enda. Genet settes først inn 
i en såkalt vektor; et rundt 
DNA-molekyl som kan tas 
opp av bakterier. Jeg bruker 
forskjellige bakteriene til å 
klone frem mange kopier 
av det muterte genet, og til 
slutt for å overføre genet til 
planten. Det muterte genet 

overføres til planten ved 
å dyppe planten ned i en 
bakterieløsning, og riste litt 
så løsningen havner over 
hele planten. Disse bakteri-
ene har den egenskapen 
at de kan infisere plantene 
med noe av arvematerialet 
sitt. Og i bakteriene er det 
allerede satt inn en vektor 
med det muterte genet. 
Når frøene til planten blir 
utsatt for denne blandingen 
vil noen av dem bli infisert, 
dvs. at bakteriene overfører 
vektoren med genet. Selv 
om de fleste av cellene til 
resten av planten ikke har 
fått i seg det muterte genet, 
er tanken at dersom frøene 
har fått det i seg, så kan de 
plantes og utvikle seg til 
planter der alle cellene har 

mutasjonen. Det er disse 
plantene man så studerer 
for å se etter forandringer. 
Alle masterstudentene 
driver for det meste med de 
samme teknikkene, så selv 
om vi har oppgaver med 
forskjellig teoretisk bakg-
runn lærer vi mye av det 
samme. Og det er først og 
fremst metodene man lærer 
som blir viktig for fremtidig 
jobb. 

Spennende! Hvilke frem-
tidige jobber kunne du 
tenke deg å bruke denne 
kunnskapen til? 
  – Jeg er egentlig veldig 
usikker på hva jeg skal gjøre 
videre, og fokuserer bare på 
å fullføre graden akkurat nå. 
Men jeg vet det er mulig å 
jobbe for eksempel innen 
medisinindustrien eller som 
rådgiver. Jeg vurderer å ta 
en doktorgrad, så jeg kan bli 
forsker, men jeg vet ingent-
ing enda. 

Til slutt, har du noen tips 
til kommende masterstu-
denter? 
  – Spør om alt du lurer på 
angående masterstudiet! 
For eksempel fikk ikke jeg 
vite om at jeg ikke egentlig 
behøvde å fullføre bach-
elorgraden før jeg startet 
på mastergraden. Det er 
veldig godt lagt opp til at 
du kan ta opptill to fag fra 
bachelorgraden mens du 
er i masterstudiet, i alle fall 
i molekylærbiologi. Det vil 
si at dersom du ikke har 
gode nok karakterer til å bli 
tatt opp til master, kan du 
istedenfor å fullføre studiet 
og bruke et ekstra semester 
til å forbedre karakterene, 
bare bruke siste semester av 
bachelorgraden til å ta opp 
fag du trenger, og deretter 
begynne rett på master-
studiet og ta fagene i løpet 
av de neste to årene.

EN MASTER 
UNDER LUPEN
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Robotica Osloensis – 
AKA Skynet?

Stian Lagjerl

Stian Lagjerl

Jørn Lied 
Nordtvedt
OsloOslo

Oslo

Robotica Olsoensis er en 
studentforening ved IFI ved 
UIO som ble startet I
april I år. Denne gruppa 
driver overraskende nok 
med roboter, og har 2-3
prosjekter gående til enhver 
tid. Inspirert av blant annet 
The Big Bang Theory lager 
de «awesome» ting som for 
eksempel en artig vers-
jon av «Secret agent laser 
obstacle chess». Har du det 
som skal til for å slå sheldon, 
leonard og resten av nerd-
ene? Møt opp ved åpningen 
av IFI2 i januar!

Gående prosjekter:
«Secret agent laser ob-
stacle chess»:
Her lager man en variant av 
spillet vi ser I The Big Bang 
Theory. Her skalman gå inn I 
et rom og hente en gjen-
stand uten å treffe noen av 
laserne.

«Super Crawler»:
I dette prosjektet bygger 
prosjektgruppa en liten
radiostyrt bil med en ro-
botarm og videostreaming. 
(Se planbildet til
høyre.)

Planlagte prosjekter:
Selvreplikerende 3d-
printer:
Dette er en printer som kan 
bygge ting av plast. I praksis 
fungerer den slik at man 
med en 3d-printer kan byg-
ge en ny en! Roboter som 

bygger roboter altså, aner vi 
antydninger til «SkyNet»?

Foreningen starter hvert se-
mester med et kickoff-møte 
med idémyldring,
pizza og koselig stemning. 
Der snakkes det om hvilke 
prosjekter som er
interessante for det neste 
semesteret, og prosjekt-

Quiz på onsdag: Kringsjå 
er stedet!
Forrige onsdag samlet 
husbjørnen seg for å dra 
på quiz: Uglebo var planen, 
men vår kjære turleder 
hadde glemt å sjekke om 
det faktisk var quiz denne 
dagen, for på Uglebo er 
det som kjent bare quiz i 
partallsukene. Men fortvil 
ikke, det er alltid en annen 
quiz ikke så langt unna! 

I et laboratorium på blindern planlegges og 
bygges roboter. Husbjørnen rapporterer fra Ifi1

n Navn: Robotica 
Osloensis
n Grunnlagt: April 
2010 (Offisielt, uoffisielt 
4. August, 1997)
n Ledes av: Maja Ce-
line Sevaldson
n Ca 50 medlemmer
n Driver med Robotikk, 
elektronikk, programer-
ing og design
n nettside: http://ro-
botica.ifi.uio.no/wp/

grupper dannes gjerne
da. Men foreningen ønsker 
selfølgelig nye medlemmer 

velkommen hele
semesteret!

Gruppa vår endte opp på 
kringsjå, der studentbaren 
arrangerer quiz hver eneste 
onsdag.

Quizen begynner.
Det første vi legger merke 
til ved quizen er at spørsmål 
2 stilles før vi rekker å tenke 
over spørsmål 1. Hvorfor 
går det så fort? Det virker 
logisk å la folk tenke over 
spørsmålene, slik at de 
kjøper mer drikke mens 
de tenker,. Likevel er det 
interessante spørsmål som 
kommer, med kategorier 
som månen, hunder og 

dataspill. Noe for enhver 
smak! Men på tross av dette 
preges quizen av hastverk, 
og det hele er over på null 
komma niks.

Musikk og stemning
Baren på kringsjå er en 
koselig bar med enda 
koseligere priser - her 
snakker vi en halvliter øl for 
33kr! Men selv med ølen i 
hånda og koselig selskap 
befant vi oss i en ganske 
tom bar, og stemningen 
steg ikke nevnverdig i løpet 
av kvelden.
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Dette er nå 4. gang RF 
arrangerer ølsmaking i 
samarbeid med Nøgne 
Ø. Som under Biørnegil-
det, var det Sean Casey 
holdt smakingen. Sean 
Casey er opprinnelig fra 
USA, nærmere bestemt 
Portland. Ølsmakingen 
ble avholdt i RF-kjelleren, 
og det var rundt 60 
oppmøtte. Smakspanelet 
besto av totalt 6 pesoner.

Blonde:
Vi begynte ølsmakingen 
med en Blonde, som Sean 
beskriver som en litt søt og 
syrlig belgisk Blonde.
Farge: Lys. Noe av samme 
farge som pils, men selvføl-
gelig uklar.
Lukt: Beskrives som plastak-
tig eller typisk Nøgne Ø
Smak: Syrlig og frisk i 
smaken

Saison:
Vi gikk så videre til Saison, 
som også er en belgisk 
øltype. Denne vant nylig 
en pris i Australia og de har 
brukt lokal hvete i bryg-
gingen.
Farge: Lik farge som Blonde
Lukt: Litt mer bitterhet i 
lukten enn Blonde 
Smak: Frisk, mer smak enn 
den forrige.

Det kan opplyses om at på 
dette punktet så ble det 
hentet frem bøtte. 

IPA:
Vi går nå over til å smake 
IPA. Vi opplyses om at IPA er 
den mest populære «craft-
beer» i USA.
Farge: Mørkere enn de to 

forrige.
Lukt: Den lukter IPA. På dyp 
innpust så har den visstnok 
samme effekt som CS-gass.
Smak: Veldig god bitterhet 
og godt balansert.

Special Holiday Ale:
Dette er en juleøl som er 
brygget i samarbeid med de 
amerikanske bryggeriene 
StoneDog og Jolly Pumpkin. 
Det er bl.a. brukt einerbær 
og kastansjer 
i brygget. 
Farge: Svart
Lukt: Lukter gran, men min-
dre enn fjorårets variant
Smak: Kan minne litt om 
Fernet Branca blandet ut 
med hostesaft og vann.

Vi får også opplyst om 
RF kjøper inn mest Dark 
Horizon i hele Norge og mer 
enn hele Italia.

Sunturnbrew:
Dette er et øl som blir 
brygget på vintersolverv og 
er veldig eksperimentelt. De 
har bl.a. brukt malt som er 
tørket ved hjelp av torvrøyk. 
Vi blir også fortalt at denne 
ble spart «spesielt» for oss 
(eller bortglemt og plutselig

funnet igjen).
Farge: Mørk
Lukt: Kraftfôr eller hønse-
hus. Lukter også en del fra 
røykmalten.
Smak: Litt av samme sød-
men som bokkøl og man 
smaker røykmalten

Dark Horizon 2nd edi-
tion:
Denne var frivillig og måtte 
kjøpes i tillegg
Farge: Mørk, mørk svart
Lukt: Løsemiddel, modell-
flylim
Smak: Mye! Det nevnes 
sopp. Det bør også nevnes 
at den har en alkohol-
prosent på 17 %.

Dark Horizon 3rd edi-
tion:
Denne ble lansert i kjelleren 
under smakingen, og var 
inkludert i inngangsprisen.
 Farge: Mørkt.
Lukt: Halvråttent sjøvann.
Smak: Mye søtere enn 2nd 
edition. Denne anmelder 
foretrekker 2nd edition. 
Kan kanskje bli bedre ved 
lagring.
Nå var smakingen offisielt 
over men Husbjørnens 
utsendte fortsatte med å 

smake noe av det Nøgne Ø 
importerer.

Cantillon Rosé:
Dette er en belgisk lambic 
(spontangjæret øl) som er 
blitt tilsatt bringebær.
Farge: Rød
Lukt: Sure sokker
Smak: Noe av det sureste 
jeg har smakt, men med et 
hint av bringebær

Cantillon Kriek:
Dette er en lambic som er 
tilsatt kirsebær
Farge: Rød.
Lukt: Sure kirsebær
Smak: Ikke like sur. God 
kirsebærsmak. Minner om 
god kirsebærlikør.

ØLSMAKING MED NØGNE Ø
Pål Tobiassen 
Oslo

Vil du skrive an-
meldelse? Anmeld 
hva som helst! Send 
inn til bjoernen@
rf.uio.no, oppgi fullt 
navn og send gjerne 
med bilde.
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Vårt panel har akkurat 
ankommet kjelleren med 
to poser av Malacos nye 
lakriskonsept Must til 
den nette sum av 27 kr. 
Nå sitter vi som barn på 
julaften og venter spent 
på å få prøvd ut den nye 
lakrisen. 

«Dark Shots» og «Touch of 
Sea» er navnene på lakrisen 
i serien. Navnet Must gir 
umiddelbart assosiasjoner 
til ordet musk, som danner 

førsteinntrykket av at vi nå 
skal innta en luktsubstans 
fra Muskhjort. 

Ved andre øyekast legger vi 
merke til at designteamet 
bak produksjonen virkelig 
har gjort seg fortjent til 
lønnslippen sin, og forvent-
ningene høynes. Vi sitter 
med to svært delikate poser. 
Vi åpner «Dark Shots», og 

MALACO MUST - ET MUST?
heller ut tre drops. Navnet 
er passende, ettersom 
vi nå stirrer på noe som 
til forveksling kan se ut 
som et par gammeldagse 
geværkuler. Vi putter spent 
disse kulene i munnen, og 
får vårt første sammenstøt 
med skallet til «Dark Shots». 
Frykten for at vi nå skal suge 
på kjempedrops i evigheter 
blusser opp, men forsvinner 
når vi tar sjansen og biter i 
det - bokstavelig talt. «Dark 
Shots» viser seg å være myk, 
og inneholde en kjerne som 
minner veldig om Heksehyl, 
mens skallet var ganske 
smakløst. Det viser seg å 
være et veldig originalt suk-
kertøy. «Dark Shots» egner 
seg dog ikke for deling, 
da hver bit er svært stor, 
og man føler seg som den 
grådige gutten i bakgården 
når man sniker seg til et. 

Etter noen hyggelige «Dark 

Shots» åpner vi spent 
«Touch of Sea». Dette suk-
kertøyet ser ut som noe du 
kunne funnet i enhver ving-
ummiblanding. Vi inspiserte 
godteribiten, og det viste 
seg at ved klemming skifter 
halve biten farge fra svart 
til brun; spennende twist! 
På pakken hevdes det av vi 
skal innta salt lakris, men 
når vi putter den i munnen 
merker vi at dette er langt 
fra sant. I munnen har vi nå 
søt lakris. Konsistensen er 
svært klissete, og du sitter 
igjen med lakrisbiter overalt 
i tennene etter at biten er 
ferdig tygget. Smaken er 
helt grei, men ikke noe vi 
ikke har opplevd utallige 
ganger før. Kort sagt, dette 
sukkertøyet falt dårlig i 
smak hos panelet.

For å si det mildt skal det en 
del «Dark Shots» til før vi tar 
en dukkert i «Touch Of Sea».

Solveig
Engebretsen
Oslo 
Jørn Lied 
Nordtvedt
Oslo

Andreas 
Nygård Osnes
Oslo

Hvor får man tak i den 
billigste og raskeste 
kaffen på Blindern? 
Hvordan unngår man 
å søle den ut i sin hast 
til forelesningssalen? 
Kaffedrikker og Blind-
ernveteran Peter Hoff 
svarer.

Den billigste og raskeste 
kaffen selges typisk på stu-
dentkjellerne, men om man 
er veldig heldig er det en 
automat på Fysikkbygget. 

Den var den billigste, men 
så gikk den opp med en 
krone, til fem kroner, som 
er den prisen man tar på 
studentkjellerne. Problemet 
blir selvsagt å bære pappk-
ruset, men man ofrer jo litt 
for en kopp kaffe...

Når du sier at man ofrer 
litt for en kopp kaffe, hva 
mener du med det?
For å si det slik: Det er 
mange mandager som har 
begynt med brente hen-
der, søl og krasse ord som 
forbanner skjebnen; rett og 
slett mye kaffesøl.

Du snakker av egen erfar-
ing?
Absolutt. Flere ganger har 
jeg erfart at det å være trøtt 
og grinete, for så å søle 
varm kaffe på hele hånden, 
ikke er en god ting, men så 
finnes det en løsning på alle 
problemer...

Så er det enda slik at du 
brenner deg på hendene, 
eller har du funnet en pas
sende løsning?
Nei, vi har faktisk klart å løse 
denne kaffeproblematikken. 
Det fine med RF er jo at man 
har en del folk som liker å 
tenke problemløsning, og vi 

har hatt en inngående dis-
kusjon om dette; hvordan 
ikke søle med de forferdeli-
ge pappkrusene. 

Denne gruppen som sto 
bak prosjektet, har den et 
navn?
Gruppen het «Svada». Vi 
har en egen e-postliste i 
Realistforeningen som heter 
«svada», og det var der kaf-
feproblematikken først ble 
tatt opp, og det var der vi 
fant en løsning på prob-
lemet. 

Dette her er altså et 
eksempel på den formen 
for samarbeid som alle 

KAFFEPROBLEMATIKK

Jørn Mjelva
Oslo
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undervisningsplaner leg-
ger opp til?
Ja, dette var et tverrfaglig 
samarbeid som kom frem 
til den beste og enkleste 
løsningen.

Hvilke problemer så 
dere for dere, som ut-
gangspunkt for en løs-
ningsstrategi?
Hvis vi tar utgangspunkt i 
denne maskinen, så får man 
en helt full kopp, som blir 
veldig fort varm, og som 
det samtidig er veldig lett 
å søle med. Derfor måtte vi 
tenke ut en måte å holde 
koppen stabil, samtidig 
som man måtte minimere 
kontaktarealet for ikke å 
brenne seg. Kruset har en 
fin pappkant på toppen, og 
hvis man holder denne med 
to fingre, og støtter under 
med lillefingeren, så vil man 
ikke brenne seg, og man har 
vil fortsatt ha et temmelig 
stødig grep. Problemet blir 
da om at hvis vi først søler, 
så har vi få fingre på kop-
pen, og refleksen blir da å 
fjerne fingrene, slik at man 
mister stort sett alt. 

Nå vet jeg at det er vanlig 
å ta siste t-bane før fore-
lesning, og da vil man vel 
uansett brenne seg om 
man må løpe til forelesn-
ingssalen?
Gruppen tok for seg dette 
problemet også, og var 
først inne på en slags 
«barnehage»-taktikk der 
man svingte koppen rundt, 

slik at kaffen alltid ville falle 
inn mot sirkelen man tegnet 
med armen, men problemet 
ble her å stoppe, så idéen 
måtte forkastes. Videre 
snakket vi om et todimen-
sjonalt gyroskop, men det 
ville vært lett å ødelegge, 
og om den ikke er oljet godt 
nok, ville det rett og slett 
ikke fungert.
 
Men idéen bak disse løs-
ningene? Hva er det som 
får kaffen til å renne ut, og 
hvordan kunne disse løs-
ningene motvirke dette?
Hovedfaktoren er klønethet, 
så det er dette som må 
minimeres. Derfor er 
gyroskop-idéen veldig god, 
ettersom koppen vil bevege 
seg i forhold til hvordan 
kaffen akselererer, om man 
beveger seg litt for fort. 
Kaffen vil dra i koppen, og 
som følge av det vil alltid 
kaffeoverflaten ligge plant 
i koppen. Vi vil få kaffen 
og koppen til å akselerere 
likt rundt et sentrum, og 
bruker derfor prinsippet om 
sentripetal-akselerasjon. 
Da får koppen og kaffen en 
jevn sirkelbevegelse, samti-
dig som begge akselereres 
inn mot et sentrum.

Hva ble så den endelige 
løsningen?
Vi kom frem til noe helt ge-
nialt, som kun krever kjen-
nskap eller vennskap med 
noen som har kjennskap til 
hekling. Vi fant et mønster 
til en mobil hank man kan 
sette på ting; den virker 
som et elastisk bånd, som 
kan settes på kaffekoppen 
rundt hanken. Den kan da 
bevege seg både i sirkler, og 
frem og tilbake. Med så stor 
bevegelsesfrihet for kop-
pen, må man virkelig gjøre 
en innsats for å klare å søle. 
Jeg har personlig løpt opp 

trapper og rundt svinger 
med en full kaffekopp i 
denne hanken, uten å søle 
en dråpe. Så vi føler at vi har 
løst problemet. 

Er dette noe du har fått 
bruk for i hverdagen?
Ja. Jeg var så heldig at jeg 

fikk en jente til å hekle 
denne innretningen for 
meg, men etter en kveld på 
byen glemte jeg å ta den ut 
av lommen, så den har dess-
verre krympet. Så nå er jeg i 
gang med å lage en ny.

Så da kan du altså bruke 
den til espressokopper?
Espressokopper kan den 
modellen jeg har ikke 
brukes til, men det er ikke 
noe problem å lage en 
tilpasset versjon.

Har dere tenkt på å gjøre 
dette kommersielt; selge 
idéen i form av produkter?
Tanken har slått meg, men 
realister er jo stort sett folk 
som liker å tenke ut ideene, 
så får andre ta seg av et 
kommersielle. Det viktigste 
er å vite at det var vi som 
gjorde det.

Innretningen. Foto: Privat
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Dagen, eller rettere sagt 
kvelden var endelig her. 
Noen heldig utvalgte i
Husbjørnen skulle sammen 
finne ut hva kjellerene på 
Blindern kunne tilby av vin.
En redaktør, en fotograf og 
et kvinnelig alibi dukket 
plutselig opp på Uglebo. 
Jeg kunne få lov til å være 
med, hvis jeg skrev denne 
artikkelen.

For at en slik test skal bli 
så rettferdig som mulig, 
trenger man gode prem-
isser. Vi kjøpte den flasken 
med rødvin som ble 
anbefalt av menneskene 
bak baren, hvorpå vi drakk 
vinen. Vi synset om ymse 
kvaliteter ved vinen og 
stedet vi var på. Her følger 
resultatene.

Uglebo
På Uglebo ble vi anbefalt en 
Cafè av ukjent årgang.
«Denne klarer jeg å drikke 
på 12 sekunder» skryter 
fotografen. «Hele flaska 
altså». FF: HVA, ble vi anbe-
falt denne?! Fargen er fin 
og mørkerød, og lukten er 
fruktig. Smaken var litt bit-
ter, i likhet med fotografen. 
Kraftig, fruktig, bitter og 
ukompleks er stikkord som 
dukker opp. Noen kommen-
terer at den luktet lovende, 
men skuffet i etterkant, 

omtrent som alt annet på 
Uglebo. Det var endel folk 
på Uglebo denne kvelden, 
og vi var alle enige om at vi 
likte musikken og stemn-
ingen svært godt. At en 
forbipasserende tilbød oss 
sjokolade gjorde ikke ting 
verre.

U1
Tiden var inne for å gå 
videre, og hva var vel mer 
naturlig enn gå over plassen
for å finne U1. «Og jeg 
trodde det var få folk på 
Uglebo» var det første som 
ble utbrutt idet vi steg inn 
i det folketomme lokalet. 
Med oss, kunne vi telle ca. 
20 gjester. Funksjonærene 
bak baren ville ikke selge 
oss en flaske vin, så vi måtte 
ta til takke med pappvin 
i glass, en My World av 
ukjent årgang. Selve vinen 
var mørkerød, men noe 
matt. Den manglet Cafès 
fruktige lukt, men tar det 

Martin Bore er leder for  
Filologisk Forening, og 
journalist for Husbjørn-
en. Han testet i samar-
beid med Husbjørnen 
ut en rekke viner på 
et utvalg av blinderns 
studentkjellere.

Martin Bore
Oslo

BLINDERNS VINER

Panelet: F.v.: Øystein Sørlie, Martin Bore og Lars Solem. I tillegg deltok Ingvild Aabye. Foto: Øystein Sørlie

På Uglebo anbefales Cafè.

igjen med en mer kom-
pleks smak. Vi kjenner spor 
av krydder, syrlighet og 
fruktighet. Etter å ha sittet 
på U1 en liten stund, er det 
plutselig noe som slår oss: 
de spiller musikk det går 
ann å høre på! Fotografen 
kommenterer at denne 
vinen kan ha fint drikke, 
redaktøren rynker på
nesen: «nei, denne var kjip». 
I det øyeblikket vi ob-
serverer en hund i lokalet, 
bestemmer vi oss for at det 
er på tide å gå videre. Det 
var på tide å gå videre.

Traugots kjeller
Her ble vi anbefalt Voga. 
Den kom på en klar glass-
flaske, som ga klare
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BLINDERNS VINER OG KJELLERE

På Uglebo anbefales Cafè.

-Funksjonæren i Traubots Kjeller

Jacobs Creek helles i tre vinglass - og ett kjøkkenglass.

Martin anbefaler Jacobs Creek
i Rf-kjelleren

Pappvin på U1

Voss-assosiasjoner. Vi klarer 
ikke å lukte noe spesielt fra 
denne vinen, om dette
skyldes vår svekkede luk-
tesans eller ikke forblir ett 
mysterium. Fargen er
mørkerød og matt. På 
smak er den fyldig, relativt 
kompleks og en kraftig 
ettersmak med innslag av 
bitterhet. Vi er enige om at 
dette er en grei, men ikke
spesielt god vin. At vi måtte 
punge ut 175,- for en flaske 
hjelper definitivt ikke
på helhetsinntrykket. Vi 
prøver å overtale vedkom-
mende som anbefalte oss 
vinen til å komme med en 
uttalelse i Husbjørnen, men 
han nekter. «Hvor havner 
dette? Jeg vil ikke pub-

liseres i Universitas!», hvilket 
Husbjørnen kan sympa-
tisere med. Husbjørnen 
svarer vi. «Hvilket fakultet 
hører det til?» Mat-Nat, «Ja, 
det skal jeg overleve» var alt 
vi fikk til svar. Noen
kommentar kom aldri..

RF-kjelleren
Det er på tide å rusle opp til 
RF. Her blir vi ikke spesielt 
godt tatt imot. Vi får etter 
litt om og men anbefalt en 
flaske Jacobs Creek, men 

får utlevert 3 vinglass og 
ett kjøkkenglass. Vinen har 
en krydret aroma, og er ett 
stort opprykk fra tidligere 
viner. Fotografen mener at 
den ser akkurat ut som rød 
saft, og dette forsterkes av 
kjøkkenglasset. Vi andre 
mener den er skinnende 
mørkerød, akkurat som en 

god vin skal være. Smaken 
er krydret og fruktig, og 
redaktøren iblant oss synes 
den er litt kompleks
«Litt bedre enn vodka og 
eddik» utbryter fotografen. 
Den har en god og lang 
ettersmak. Kvinnen i blant 
oss mente at denne vinen 
kunne vi ikke klage på.

“Jeg vil ikke 
publiseres i 
Universitas!
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Allmøtet til MNSU 
vitner om et kraftig de-
mokratiske underskudd 
blant norske realister, og 
gjenspeiler som sådan 
samfunnssituasjonen 
forøvrig. Møtet ble domin-
ert av et fåtall engasjerte 
enkeltindivider, som også 
ble de eneste kandidater til 
lederskap, fakultetsstyre og 
MNSU forøvrig. De øvrige 
deltagerne var mer interes-
sert i frokosten, samt sos-
ialiseringen en slik samling 
muliggjør. Dette ble også 
gjenspeilet i manglende for-
malisme i møtets form; valg 
ble gjort på akklamasjon, 
som for de tilstedeværende 
åpenbart var mer et 
spørsmål om å klappe når 
der ble klappet, enn om 
et uttrykk for enighet. Om 
dette var et bevisst valg 
fra møteleders side – en 
forsikring om at nye røster 
ikke skulle måtte opptaes i 
MNSU-elitens fellesskap – 
kan ikke denne journalist 
uttale seg om, men sikkert 
er det at om det ikke hadde 
vært for gratis frokost, så 
ville ikke halvparten av av 
dagens oppmøtte ha vært 
der. Derfor ble det også en 
stor overraskelse da folk 
faktisk valgte å stille, men 
denne overraskelsen ble 
raskt dempet av salens tryk-
kende disinteresse. 

Først idet man fikk opp 
fremvisningen av nye 
Vilhelm Bjerknes, meldte 
interessen seg, men om 
dette skyldtes fremvisnin-
gens likhet med et dataspill, 

enn faktisk interesse, 
forblir ubesvart. Min første 
mistanke ble bekreftet idet 
en deltager tok ordet, og 
spurte om Vilhelm Bjerknes 
kunne gjøres til en CS-bane; 
der var noe hypnotisk i 
fremstillingens form – den 
samme hypnotiske ef-
fekt som tvang en til å 
følge med når andre spilte 
videospill, i vår generasjons 
glade barneår. Det kan 
forøvrig være det samme; 
det viktigste er at folk fikk 
med seg hvorledes planene 
for Vilhelm Bjerknes er, men 
denne interessen er i et de-
mokratisk perspektiv tem-
melig ubetydelig. Bjerknes’ 
utseende inspirerer ikke til 
kritikk og politisk engasje-
ment blant studenter, men 
er en passiv interesse for 
hvorledes fremtiden vil arte 
seg: Det er som å studere 
prospektkort, uten en særlig 
formening om hvordan 
disse prospektkortene 
egentlig burde se ut.

Mest problematisk i et 
demokratisk perspektiv, om 
kanskje praktisk for MNSUs 
ledelse, var at styret – gjen-
nom den samme form for 
passiv akklamasjon – ble 
gitt en rekke fullmakter; de-
riblant muligheten til å på 
ethvert tidspunkt inkludere 
nye medlemmer i MNSUs 
aktive styre. Jeg ble selv 
forsøkt vervet – sannsynlig-
vis grunnet min affekterte 
interesse for læringsmetod-
er – etter møtet. At jeg tak-
ket nei, stiller meg kanskje 
ikke i særlig mer positivt lys 

sitetsledelse? Eller er det 
en grunnleggende mangel 
i holdningen blant dagens 
studenter, som tvinger 
studentorganisasjonen til 
å løse problemstillingen 
med udemokratiske midler? 
Vi ser at det filosofiske 
spørsmål om hønen eller 
egget, nå opptrer i ny drakt. 

SMØRBRØDPOLITIKK

Bjørnens Bakside
enn de øvrige studenter, 
men samtidig skriver jeg 
dette for å belyse det 
faktum at en demokratisk 
organisasjon ikke opererer 
på dette viset. Videre ble 
det bekjent at studentpo-
litikken ved MAT-NAT i stor 
grad var konsensuspreget, 
uten noen videre intern de-
batt rundt enkeltsaker eller 
de generelle politiske linjer. 
Slik sett fremstår MNSU 
som svært byråkratisk 
og pragmatisk.

Dette kan imidler-
tid ikke organisas-
jonen klandres 
videre for; det kan 
i stor grad regnes 
som en nød-
vendig ordning 
blandt student-
massen skildret i 
innledningen av dette 
stykket. Det kan også 
regnes som positivt at der 
ble holdt et allmøte, med 
tanke på de mange andre 
demokratiske forordninger 
som ble hensynsløst brutt. 

På den annen side melder 
et sentralt spørsmål seg: 
Hva er årsaken til at studen-
tene viser en sådan åpenbar 
mangel på interesse for 
egen studenthverdag? Kan 
dette skyldes at MNSU i 
liten grad har vært i stand 
til å inkludere – engas-
jere studenter gjennom 
debatter som belyser de 
uenigheter som nødven-
digvis vil oppstå i møte 
mellom studentorganisas-
joner, fakultet og univer-

Jørn Mjelva skriver 
for Husbjørnen og 
deler på Bjørnens 
Bakside sine tanker.
Illustrasjon: Katinka Lund 
Bergskaug


