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Nå er det offisielt: Privatliv er 
oppskrytt. Høyre og Arbei-
derpartiet har endelig tatt 
den logiske konsekvens av 
tidens selveksponering, og 
gjort det til en statlig tjeneste 
gjennom datalagringsdirek-
tivet. Vi kan nå glede oss 
over å bli bemerket av andre 
hele døgnet; ingenting av 
det vi foretar oss på nettet 
– piratnedlastning, porno, 
flash-spill, “binge”-lesing av 
Wikipedia eller andre former 
for prokrastinering – er for 
ubetydelig til ikke å bli over-
våket av våre alltid hengivne 
myndigheter.
Det er en misforståelse at 
datalagringsdirektivet ble 

vedtatt for kriminalitets-
bekjempelsens skyld; våre 
myndigheter er da ikke ig-
norante, og vet like godt som 
oss at alle som ønsker å holde 
ting skjult, lett kan fortsette 
med dette etter DLD. Det er 
for vår del – oss allminnelige 
innbyggere med en konstant 
trang til å eksponere oss selv 
– at de har utformet dette 
tilbudet. Våre myndigheter 
følger nemlig med; de ser 
hvordan vi stadig legger ut 
mer eller mindre flatterende 
meldinger om vårt privatliv i 
offentlige og halv-offentlige 
fora, og trekker konklusjoner 

fra dette.

Konklusjonen er at det 
moderne mennesket hater å 
være en privatperson. Langt 
heller ønsker vi å offentlig-
gjøre selvet; vi begrenser dets 
eksistens til de situasjoner 
der det sees av andre, og 
slik unngår vi ubehagelig 
selvrefleksjon. Etter Face-
book-revolusjonen er vi alle 
halv-offentlige personer; 
samtidig som vi utvider 
grensene for selvutlevering, 
har vi blitt adskillig flinkere 
til å sensurere våre liv. Dette 
gjøres ikke ved at vi tilbake-

Husbjørnen vil benytte 
denne anledningen til å 
ønske alle nye studenter 
velkommen til Univer-
sitetet i Oslo, og begyn-
nelsen på deres egentlige, 
akademiske liv. Tiden fo-
ran dere kan virke usikker 
og skremmende, men vær 
trygg på at vi eldre stu-
denter skal gjøre vårt yt-
terste for å innvie dere til 
vårt glade fellesskap. Hva 
dere selv kan gjøre for å 
få overgangen til å være 
mest mulig smertefri, er å 
engasjere dere i en av de 
mange studentorganisas-
jonene som driver på eller 
ved Blindernområdet. 

Vi i redaksjonen vil 
selvsagt oppfordre alle 
MAT-NAT-ere interes-
sert i å drive journalistisk 
arbeid, til å kontakte 
Husbjørnen. Vi er et lite, 
men engasjert miljø som 
ser det som sin hovedop-
pgave å vise at å være 
realist, ikke står i kontrast 
til å være samfunnsinter-
essert. Vi håper å kunne 
bidra til å skape en mer 
helhetlig studentkultur, 
der Øvre og Nedre Blind-
ern ikke står så langt i fra 
hverandre.  

Til slutt ønsker vi å ønske 
alle tidligere studenter 
velkommen igjen; vi ser 
frem til å følge dere også 
dette semesteret.

holder informasjon, men ved 
at vi kutter bort de delene av 
livet som man ikke kan skrive 
en statusoppdatering om. 
Sosiale medier har gjort vår 
plastisitet komplett.
Med DLD har våre myn-
digheter skapt de lykkelige 
omstendigheter at vi aldri 
trenger å bekymre oss over 
å ikke bli beglodd. Aldri mer 
trenger vi å rette blikket mot 
oss selv; det er alltid noen 
andre som kan se oss for oss. 
Vår oppgave, som den har 
vært siden de første reality-
serier, er utelukkende å se på 
andre, som jo er mindre kre-
vende. Takk til Arbeiderpar-
tiet og Høyre for å ha fratatt 
meg ansvaret ved å være en 
privatperson!

Leder

Når du leser dette, er det litt 
over en uke siden det gikk 
opp for meg at det var "den 
tiden på året", dvs. tid for at 
formannen skulle komme ut 
av sommerferiehiet, og late 
som om han var nyttig (ved 
å skrive denne teksten). Som 
etterhvert garvet student er 
jeg et naturtalent hva angår 
prokrastinering, og det var 
først et par dager senere at 
jeg satte meg ned for å skrive 
det.

Dette har vært en uvanlig 
sommer, både for meg per-
sonlig, og for resten av landet.

Norge er på vei inn i en ny og 
ukjent virkelighet etter ter-
rorangrepet 22. juli. Jeg har 
tro på at det kommer til å bli 
en bra virkelighet, etter å ha 
sett samholdet de siste ukene. 
Det viktige er å inkludere og 
ta vare på hverandre.

Jeg ble valgt som formann på 
generalforsamlingen før som-
meren. Da jeg begynte på UiO 
for to år siden, hadde jeg aldri 
trodd at jeg ville sitte her og 
være formann nå. Men der 
kan man se. De siste to årene 
har vært utrolig morsomme 
og innholdsrike, mest av alt 
på grunn av at jeg meldte meg 
inn i RF.

Hva er RF? RF, eller Real-
istforeningen, er den største 
og mest blandede gruppen 
nerder i landet – eller i hvert 
fall på campus. Her finner du 
alt fra folk som har opphetede 
diskusjoner om HTML5 og 
xml-namespaces, personer 
som kan sitte i flere minutter 
og se på virvlingene i kaffen 
etter at de har hatt i melk, 
til jenter med "en greie" for 
Spock, og ølhunder som 

brygger sitt eget øl på badet i 
hybelen.

Disse menneskene utgjør RF. 
Det gjør de blant annet ved 
å servere kaffe og bafler, stå 
opp tidlig om morgenen for 
å lage frokost og arrangere 
foredrag, arrangere fester, 
spille musikk, selge øl, sitte i 
badstue, gi ut avis, eller feste 
til T-banen begynner å gå 
igjen dagen etter.
Og disse menneskene vil 
gjerne ha med DEG.
Universitetet er mye mer 

enn å gå på forelesning – det 
handler mest av alt som skjer 
utenom. Det er det som gjør 
det til et universitet, og ikke 
bare en forvokst skole.

Så grip tak i en innmeldings-
lapp, og meld deg inn!

Jørn 
Kløvfjell 
Mjeva
Oslo
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Masterstudiet; for noen 
mange år inn i fremtiden, for 
andre like rundt hjørnet eller 
kanskje et tilbakelagt stadie. 
Uansett, hvis du av forskjel-
lige grunner er litt nysgjerrig 
på hva en masterstudent i 
informatikk holder på med, 
så kan du lese hva Arne Has-
sel har å fortelle.

Var det noen spesielle 
grunner til at du valgte å 
studere informatikk?

Vel, jeg har alltid vært inter-
essert i informatikk og data-
maskiner, spesielt nettsider 
og nettbaserte systemer. 
Egentlig tok jeg en bachelor 
i økonomi og administrasjon 
i forkant, rett og slett fordi 
det er et behov for folk med 
slik utdannelse, og jeg syntes 
det virket interessant. Der 
var det mye jeg kom borti 
som var IT-relatert. Jeg var 
webansvarlig og IT-ansvarlig 
for en del ting og lagde 
nettsider. Det ironiske nå 
er at jeg alltid jobbet med 
informatikk utenom studiet 
før, mens etter at jeg begynte 
på IFI har det vært motsatt 
og jeg har endt opp med 
engasjement hvor jeg bruker 
kunnskaper innen økonomi 
og administrering.

Er det noe du syntes 
var veldig forskjellig fra 
bachelor til mastergrad?

For min egen del ble jeg mer 
fokusert på studiet når jeg 
begynte på mastergraden. 
Ellers er det færre folk på 

Ingvild 
Aabye
Oslo

Master i
Informatikk

Foto: Ingvild Aabye

fagene som gjerne gjør at 
foreleseren har mer tid, og 
studentene kan stille mer 
spørsmål. Masteren blir 
gjerne mer målrettet, og 
noen fag er mer teoretiske 
enn bachelorfagene. Des-
suten virker det litt friere, 
men det kan også bare være 
følelsen jeg har. Jeg føler 
også at det har vært mindre 
obligatoriske oppgaver, men 
egentlig har det vel strengt 
tatt vært like mye.

Hvordan pleier master-
studiet å være utformet?

IFI har gått gjennom en om-
strukturering de siste årene, 
og har nå primært fem linjer, 
som går både på bachelor og 
på master. Det er «Design, 
bruk, interaksjon» der det er 
fokus på forbrukernes behov. 
«Språk og kommunikasjon» 
har fokus på datalingvistikk, 
altså dataspråk, og logikk. 
«Programmering og nett-
verk» er nærmest det jeg gikk 
tidligere, siden jeg egentlig 
gikk på et profesjonsstudie 
før jeg søkte mastergrad. 
Denne linja kan beskrives 
som det folk typisk tenker på 
når det er snakk om infor-
matikk; programmering 
og systemutvikling. Så har 
du «Nanorobotikk» som er 
mye det det høres ut som, 
nemlig robotikk, fysikk og 
noe elektronikk. Deretter 
er det «Tekniske og natur-
vitenskapelige anvendelser», 
som jeg mistenker kommer 
til å bli lagt ned etterhvert 
siden det er få som søker. 
Hva de driver med er jeg 
ikke så kjent med, men tror 
det er veldig «rett frem»; 
hvordan bruke informatikk i 
forskning. Til slutt er det «IT 
og ledelse» som er en erfar-
ingsbasert master jeg ikke 

kjenner noe til eller kjenner 
noen som går på. «Program-
mering og nettverk», det jeg 
går, har igjen to linjer. Det 
er «Distributed systems» og 
«Software, language, logic». 
Ellers; i utgangspunktet skal 
du være sikret fra bachelor til 
master. Det vil si; bestemte 
fag kreves for å komme inn 
på master, og disse er lagt 
inn i bachelorgraden. Litt 
unntak på programmering 
og nettverk, som jo skiller 
seg i to linjer. Det som gjerne 
skiller IFI fra andre institutt 
på UiO er at vi har fokus 
på utvikling av verktøy, 
det å bruke dem er ikke så 
viktig. En venn av meg som 
studerer robotteknologi og 
som snakket med en del folk 
fra fysikk ble overrasket over 
hvor mye grunnprogrammer-
ing studenter på IFI jobbet 
med, mens de på fysikk fikk 
mye prekode. Men forskjel-
len er jo at de gjerne skal 
arbeide videre med program-
met, mens når vi har laget 
programmet så er vi stort sett 
ferdig.

Hva gjør du i masterop-
pgaven din?

Jeg skriver oppgave om 
semantisk web og javascript. 
Semantisk web er et sett med 
standarder som til sammen 
utgjør en måte å behandle 
data på. En standard er for 
eksempel HTML 4.01 som 
forklarer hvordan HTML 
skal settes opp. Det finnes en 
rekke dokumenter som spe-
sifiserer hver sin standard. 
En bedre måte å forklare er 
kanskje hvordan semantisk 
web skiller seg fra den typ-
iske måten å behandle data 
på: Innenfor informatikkens 
verden lærer vi om struktur-
erte data, mens semantisk 

web er ustrukturerte data. 
Dette er så klart en sannhet 
med modifikasjoner siden 
alt innenfor data er struk-
turert på et aller annet nivå. 
Javascript er et programmer-
ingsspråk som er mest kjent 
for sin bruk i nettlesere. Min 
oppgave er praktisk og dreier 
seg om å skrive et bibliotek. 
Det vil si jeg skal lage en 
oversikt over et sett med 
verktøy for utviklere - slik at 
de kan få tilgang til, og jobbe 
med semantisk web.

Hva slags jobb kan du ta 
deg etter at du er ferdig?

Det er veldig mange mu-
ligheter. Akkurat nå har jeg 
ikke noe særlig godt svar, 
men jeg har en deltidsjobb 
i det offentlige der jeg mye 
trolig kan få jobb. Det å få 
jobb i privat sektor bør også 
gå greit. Jeg kjenner noen 
som har startet egen bedrift, 
det er også noe jeg tenker på. 
Akkurat nå er det veldig greit 
å være informatiker. Mitt 
inntrykk er at mange har et 
sterkt kort i cv-en ved at de 
har gått på informatikk.

Til slutt, har du noen tips 
til kommende masterstu-
denter?

Ha det gøy! De fleste jeg 
møter som begynner på 
master er veldig engasjert 
og vet hva de vil jobbe med, 
fordi de synes akkurat det 
er det gøyeste i hele verden. 
Folk her på IFI kan snakke 
om et tema i uendeligheter, 
det er mange dypt engasjerte 
folk. Men IFI har vært i stor 
forvandling, med flytting til 
nytt bygg og omstrukturering 
av studieretningene, så det 
har vært hendelser der ikke 
all info blir sendt ut til alle. 

Noe sprikende informasjon 
og forskjellige meninger om 
når ting skal bli levert inn for 
eksempel. Dårlig oppfølgn-
ing fra administrasjonen til 
veilederne gjerne. Men de vet 
det nok, allikevel er det så 
mye som skjer at det er veldig 
vanskelig å få alt perfekt med 
en gang. Min erfaring har 
uansett vært at studieveiled-
erne er veldig flinke, og har 
god oversikt over studieret-
ningene. En annen ting med 
masterstudiet på IFI som er 

Folk her på IFI kan snakke 
om et tema i uendeligheter.

greit å vite er at det finnes 9 
forskningsgrupper, som etter 
omstruktureringen er delt 
inn etter linjene. For å skrive 
en intern masteroppgave må 
du i utgangspunktet skrive 
masteroppgaven hos en for-
skningsgruppe på din linje. 
Jeg prøvde for eksempel først 
å skrive masteroppgave hos 
forskningsgruppen «Design 
og interaksjon», men det 
fungerte ikke siden jeg ikke 
gikk “Design, bruk, interak-
sjon”.

0100 0101

Til neste semester skal det 
foretaes kutt i budsjettet til 
Institutt for Informatikk, 
grunnet en lavere produk-
sjon av masterkandidater 
enn forventet over de siste 
tre årene. Innsparingene vil 
ifølge instituttleder Morten 
Dæhlen fordeles temmelig 
jevnt over budsjettpostene, 
men postene vedrørende un-
dervisningen skal i stor grad 
skjermes. Der skal imidlertid 
foretaes rasjonaliseringer 
også her, som vil innebære at 
antallet studentassistenter og 
eksterne forelesere i såkalte 
2-er-stillinger vil reduseres 
noe. Grunnet mulig be-
kymring for hvordan dette 
vil påvirke studentene, har 
Husbjørnen bedt Dæhlen om 
en avklaring. Han avkrefter 
at dette vil ha noe å si for 
kvaliteten på studiene:

«Realiteten er at IFI bruker 
stadig mer ressurser på un-
dervisning og utdanning, og 
at vi har hatt en særlig god 
utvikling siden 2009».

Kuttene beskrives som helt 
riktige justeringer, med 
minimal virkning på stud-
iekvaliteten. På spørsmål 
om hvordan det kan ha seg 
at en minskning av antallet 
studentassistenter allikevel 
ikke vil ha noen betydning 
for studiekvaliteten, svarer 
Dæhlen:

«Når det gjelder studieas-
sistenter hos oss gjør disse 
i hovedsak tre ting: i) De er 
gruppelærere; ii) de er orak-
ler; iii) de gir teknisk støtte 
til studentene. Det vi gjør på 
dette området er å samo-
rdne disse tre aktivitetene 
i større grad enn tidligere 
– en gevinst vi får i det nye 
bygget».

Vi blir opplyst om at samlin-
gen av funksjoner på ett om-
råde, med nytt utstyr og langt 
bedre infrastruktur, burde 
muliggjøre kutt i budsjett-
posten for studentassistenter 
på 5-10% uten at dette går 
utover kvaliteten på under-
visningen. På bachelornivå 
burde man altså ikke merke 
noe utover en forbedring av 
studiekvaliteten grunnet de 
senere års storsatsning på 
dette området.

Masterstudentene kan 
imidlertid vente seg mindre 
endringer av negativ art: 
Kurstilbudet ved IFI skal 
omlegges, og noen kurs som 
per i dag er årlige, vil kun 
avvikles annenhvert år. Dette 
minsker behovet for eksterne 
forelesere i 2-stillinger.

Utover dette ønsker Morten 
Dæhlen å vektlegge at un-
dervisningstilbudet ved IFI 
nå er bedre enn noen gang 
tidligere. Et eksempel på 
dette er nyetableringen av 
Studielaben, som skal gjøre 
det lettere å fange opp og 
hjelpe førsteårsstudenter ved 
informatikkstudiene. Der 
er også et håp om at sam-
tlige kurs fra neste semester 
av skal ha minst to aktive 
faglærere, og at disse skal 
være mer aktivt deltagende i 
gruppeundervisningen.

«I sum bruker IFI mer 
ressurser på undervisning 
enn noen gang», er Morten 
Dæhlens budskap til Husb-
jørnen.

Kutt ved ifi
Jørn 
Kløvfjell 
Mjeva
Oslo
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Navn: Nicolai Solheim
Stilling: Fadderansvarlig 
på MN-fakultetet og 
fakultetskontakt for fad-
derordningsutvalget.
Studerer:  Fysikk, astrono-
mi og Meteorologi

Hva er det egentlig net-
topp du driver med?
Per definisjon sitter jeg 
på to forskjellige roller. 
Jeg er både fadderans-
varlig på MN-fakultetet og 
fakultetskontakt for fad-
derordningsutvalget. Mine 

oppgaver går ut på å se til at 
«fakultetet gjør det de skal» 
i forhold til faddere/fadder-
ordningen, at de forskjellige 
programmene vet hva som 
skjer og at sentral ordning 
vet hva MN-fakultetet gjør. 
Utover det blir jobben å 
rekruttere faddere der det 
trengs, og sørge for at det 
som ikke gjøres blir gjort.

....og hva gjør du under 
fadderuken?
Under fadderukene blir 
oppgavene noe annerledes. 

Blant annet har jeg et 
“soneansvar” under vel-
komstsermonien i tillegg 
til å bemanne faddersk-
ranken sammen med de 
andre fakultetskontaktene 
og fadderordningsutvalget. 
Under denne uken kommer 
vi til å være tilstede for nye 
studenter og hjelpe disse så 
godt vi kan. Med andre ord 
er det bare å gripe tak i meg 
dersom man har spørsmål 
eller har gått seg bort.

Og hvorfor er det viktig 

at alle nye studenter får 
med seg Semesterstart?
At nye studenter får med seg 
denne første uken har mye 
å si da nettopp det legger et 
sosialt grunnlag for studiet 
videre. Veldig mange får 
et sjokk når de starter på 
universitetet, og faller lett av 
om de ikke finner medstu-
denter de kan jobbe sam-
men med. Dessuten har de 
fleste fadderne tatt emner 
du kommer til å ta, og hjelp-
er som regel til om du skulle 
sitte fast. Det vil derfor ikke 
være dumt å holde kontakt 
med fadderne sine. Mange 
vil også merke at dette er en 
fin måte å bli kjent med de 
forskjellige studentmiljøene, 
foreningene og livet på cam-
pus. Samtidig får du også 
mange nye venner, og hva er 
vel bedre enn det?

Du har tidligere snakket 
om alkoholfokus under 
fadderukene, kan du si 
noe om dette?
Fadderuken har lett kommet 
i skyggen av alkohol, fyll og 
psykedelisk dansing. Det 
er egentlig ikke så rart med 
tanke på at øl har vært et 
sosialt virkemiddel så lenge 
vi har kjent til det. Likevel 
mener jeg at det kanskje går 
utover mye av det sosiale 
som det legges opp til på 
dagtid. Både gjennom at nye 
studenter kommer «kleine» 
på fadderopplegget, eller 
at de går glipp av det. Jeg 
er ikke mot alkohol under 
fadderuken, men jeg mener 
at man bør unngå å være 
bakfull de første dagene i 
fadderuken. Disse dagene 
er lagt opp for å bli kjent 
innad i faddergruppen, og 
de store festene kommer 
tidsnok! Blant disse finner 
du semesterstartfesten til 
Realistforeningen i Blindern 
Athletica fredag 19. august.

Nicolai og Camilla pakker
"fadderbager" som skal gis til de 
som stiller opp som faddere i år.

Foto: Maren Hyvang Blaalid

Semesterstarten er en 
ganske big deal på Blind-
ern. En diger festival med 
masse flotte tilbud til nye og 
gamle studenter, og et viktig 
møtested for folk som er 
nye i Oslo. I løpet av et par 
ekstremt hektiske uker skal 
viktige bånd knyttes. Husb-
jørnen har hilst på arkitek-
tene bak semesterstarten!

Navn: Nicolai Rønneberg 
Nielsen
Stilling: Festivalsjef for 
Studentfestivalen i Oslo, 
STUDiO
Studerer: Interaksjonsde-
sign

Hva er det nettopp du 
driver med?
Er sisteårs student på 
master i interaksjonsdesign, 
og festivalsjef for STUDiO 
2011. Min oppgave er å 
passe på at alt går bra under 
semesterstart, og at alle gjør 
det de skal. Mye møter, mye 
telefoner, mye prating og 
ja… mye!

Hvorfor er Semes-
terstart viktig for nye 
studenter?
STUDiO er selve symbolet 
på semesterstart, og når 
festivalteltet reiser seg på 
Frederikkeplassen vet alle 
at fadderukene er i gang. 
Vi samler alle arrangørene 
under en fane og legger 
til rette for at alle typer 
foreninger, kjellere og stu-
denter skal få den beste 

Semesterstartens 
Arkitekter

Andreas 
Kittelsen
Oslo

starten på semesteret. En 
god studiestart er utrolig 
viktig for studentene. De du 
møter kommer sannsynlig-
vis til å følge deg gjennom 
hele studietiden. For noen 
ett år, for noen tre, og for 
andre faktisk fem år! I til-
legg er STUDiO en ypperlig 
arena å starte engasjement 
i en forening, enten på et av 
fakultetene eller på Chateau 
Neuf. Du kan forresten 
registrere deg som STUDiO-
frivillig på Frederikkeplas-
sen under hele festivalen.

..og hvilke arrange-
menter vil du særskilt 
anbefale nye studenter 
å dra på?
I år fokuserer vi spesielt på 
mangfoldet i studentmas-
sen. Alle har vi forskjellige 
interesser og egne ønsker. 
Derfor vil jeg først og fremst 
anbefale å få tak i program-
met eller festivalavisen, ta 
frem en penn, og krysse av 
det som høres spennende 
ut!

Det er selvfølgelig noen ar-
rangementer man ikke kan 
gå glipp av:
Fysikkbakken onsdag, 
torsdag og fredag første 
uken - Avsluttes med min-
nekonsert.
Den legendariske Semester-
startfesten på Chateau Neuf 
torsdag den 18.08
Elektronikakvelden 20. 

august.
Pup til Pub og Allstar Teat-
ersport mandag 22. august.
Kampen om Tigerstaden 
torsdag 25. august – Tid for 
å knuse BI & Høyskolen!
Til slutt selve avslutningen 
på semesterstart - Den 
STORE festen, lørdag 27.

Håper alle får to fantasiske 
fadderuker, og husk å ta 
vare på hverandre!

Navn: Chloe Steen
Stilling: Internasjonalt 
ansvarlig og dessuten hel-
tidsansatt i arbeidsutvalget 
i Studentparlamentet ved 
UiO
Studerer: Molekylærbiologi

Hva er det nettopp du 
driver med?
Til vanlig studerer jeg 
molekylærbiologi, og jeg 
er nå ferdig med førsteåret 
på master. Men i år skal 
jeg sitte i arbeidsutvalget 
til Studentparlamentet. Ar-
beidsutvalget består av fem 
studenter som jobber på 
heltid for å bedre studiene 
og sikre studentenes ret-
tigheter på UiO. Dette betyr 
at jeg får lov å jobbe med 
studentpolitikk på heltid i et 
helt år!

Hvorfor er Semes-
terstart viktig for nye 
studenter?
Generelt er det svært viktig 
at studentene engasjerer 
seg, og tar del i studielivet 
her på UiO. Enten man blir 
med i en studentforening, 
en studentpolitisk liste, 
eller studentutvalg kan man 
påvirke studiehverdagen. 
Hvis du lurer på hvordan 
man kan engasjere seg her 
på UiO, er det bare å stikke 
innom på en av våre vaffel-
fredager på Villa Eika. Dette 
arrangeres hver fredag kl. 
12 hele året, og vi serverer 
gratis kaffe og vafler. På 
onsdager spiser vi lunsj 
på ulike fakulteter for å bli 
bedre kjent med studentene 
som går på UiO. Hvis dere 
ser oss, er det bare å komme 
bort og slå av en prat.

..og hvilke arrange-
menter vil du særskilt 
anbefale nye studenter 
å dra på?
Fredag 19. august: Vaffelfre-
dag på Villa Eika kl. 12.
Lørdag 20. august: Tur til 
Hovedøya. Vi står for pølser 
og grill! Oppmøte kl. 11.00 
på Vippetangen.
Mandag 22. august: Pub 
til pub! Ta vorset på Villa 
Eika, fra 14.00. DJs og god 
stemning!
Onsdag 24. august: 
Foreningsdagene. Dere 
finner oss på stand på 
Frederikkeplassen.

“Fadderuken har lett kommet i skyggen 
av alkohol, fyll og psykedelisk dansing
– Nicolai Solheim
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Andreas 
Kittelsen
Oslo

Så! Atter en semesterstart, 
med alt fyllerøret og ansvars-
fraskrivelsen det innebærer. 
Ja, mang en morgen i løpet av 
de neste ukene vil du våkne, 
forvirret og med tungt hue, 
og tenke: “Denne dagen skal 
tilbringes horisontalt og jeg 
skal absolutt ikke gjøre noe 
annet enn å se på film og spise 
smågodt”. Som de trofaste 
tilhengerne av føre-var-prinsip-
pet vi i Husbjørnen jo er, har vi 
herved gleden av å presentere 
månedens filmtips, denne gan-
gen med et slags forsker-tema.

PRIMER
Primer er en rar og veldig fin 
og ikke minst usedvanelig film. 
Den ble spilt inn for skarve 
7000USD av et crew på skarve 
7 mann. Hjernen bak prosjek-
tet, den tidligere ingeniøren og 
matematikeren Shane Carruth, 
skrev manus, regisserte, spilte 
hovedrollen, lagde orginal-
musikken og klippet filmen. 
Den tar blandt annet for seg 
tidsreiser og multiple kontinu-
iteter på en såpass infløkt måte 
at filmen krever at man ser den 
både to og tre ganger. Filmen 
hanket, i tillegg til strålende 

kritikker, inn den svært jeve 
Grand Jury Prize på Sundance-
festivalen. Hva, hææ?
Jo, hør: I veldig grove trekk går 
handlingen omtrent slik: de to 
ingeniørene Aaron og Abe sk-
raper sammen et levebrød ved 
å konstruere og selge tekniske 
duppeditter fra garasjen. Men 
en dag finner de ved en tilfeld-
ighet opp en tidsmaskin! Etter 
en forsiktig forsøksperiode (ak-
sjehandel osv) glir hovedperso-
nenes handlinger gradvis over 
i en moralsk gråsone, og snart 
får menneskets smålighet fritt 
spillerom. Samtidig går filmens 
narrativ, som i begynnelsen 
(i alle fall tilsynelatende) er 
temmelig lineær, hen og blir 
en skikkelig tettgrodd labyrint 
av ulike kontinuiteter, doubles, 
fail-safe maskiner og jeg vet 
ikke hva.
Og mer en dette er det egentlig 
ikke noe vits i å si. Filmen er 
notorisk for sitt mildt sagt 
komplekse plot og teknisk 
presise dialog, og det er nesten 
umulig å henge med i svingene. 
Allikevel er den svært spen-
nende. Regien er sjeldent tight, 
castingen er glimrende og 
produksjonskvaliteten er høy.

tl;dr Kanskje en av de beste 
sci-fi-filmene generelt, og 
tidsreise-filmene spesielt - som 
har kommet de siste 15-20 åra. 
En fullblods knallfilm!
 

Rangering
imdb: 6.9/10
Rotten Tomatoes: 72%
Husbjørnen: 8/10

BAD BIOLOGY
Se her ja, her har Frank 
Henenlotter (kjent for godfilm-
er som Brain Damage og Fran-
kenhooker) vært ute og begått 
film igjen. Denne gangen 
møter vi Jennifer, og hun er en 
kåt raring. Hun ble nemlig født 
med (minst) syv (!) klitoriser, 
og har en ustoppelig kjønns-
drift. I tillegg er hun hyperfertil 
og blir svanger i en fei. Faktisk 
står det så galt til at hennes 
ikke akkurat yndige små barn 
blir født bare et par timer etter 
unnfangelsen. Men Jennifer er 
en av filmhistoriens mest van-
vittig irrasjonelle karakterer og 
tar både mann og barn av dage 
mer eller mindre umiddelbart. 
Hennes lidelse forklares i 
en bisetning med at hun har 
“hyper-mutasjon”, som her 
har en like magisk forklarende 
effekt som f.eks “kvante-ditt 
og -datt” har hatt tidligere. 
Filmens andre hovedperson er 
Batz, og han har det heller ikke 
greit. I buksene har han nemlig 
en diger, narkotika-avhengig 
penis med en egen, bissar vilje. 
Og når våre to starcross'd lov-
ers endelig møtes blir filmen 
skikkelig, fullstendig besynder-
lig. Ja, sannelig om ikke dette 

er noe av det rareste underteg-
nede noensinne har sett!
tl;dr En vanvittig, pervers, litt 
morsom film. Hvis du absolutt 
må se denne filmen, så gjør det 
uten mora di.
 
Rangering
imdb: 5/10
Rotten Tomatoes: 100% (kun 
5 reviews)
Husbjørnen: ganske ekkel og 
urovekkende sex/10

THE FLY
David Cronenberg er en fin fyr. 
Han har brukt de siste tredve 
årene på å hamre ut sin egen 
lille nisje: body-horroren. 
Dette ubehagelige universet er 
befolket av velskrevne og rike 
karakterer som gjennomgår 
de forferdeligste opplevelser; 
transformasjoner, injeks-
joner og metamorfoser. Så 
også i klassikeren The Fly. 
Her er plottet velkjent nok: 
den eksentriske men ge-
niale vitenskapsmannen Seth 
Brundle (mesterlig traktert av 
Jeff Goldblum i en karriere-
definerende rolle) bygger en 
teleportør og prøver den på 
seg selv, men har uflaks og får 
sitt DNA spleiset med DNA'et 
til en vanlig husflue. Deretter 
blir det uhygge og drama for 
fult orkester når Hr. Brundle 
gradevis blir til Brundlefly. 
Det fine med denne filmen er 
at den ikke går rett i horror-
fella. Visst er den skikkelig 
hårreisende skummel, men 
den bygger også opp en fin (og 
tragisk) kjærlighetshistorie og 
har et rikt og ganske nyansert 
persongalleri, og man sit-
ter igjen med en forvirrende 
blanding av avsky og sympati. I 
tillegg er filmen forfriskende fri 
for CGI. Her går det i mesterlig 
utført make-up og modeller 
(Chris Walas vant en Oscar for 
sitt arbeide i filmen).
tl;dr En skikkelig godfilm som 
du absolutt burde se!

Rangering
Imdb: 7.5
Rotten Tomatoes: 91%
Husbjørnen: 9/10

Filmanmeldelser for
Forstyrrede Forskere

Foto: New Line Cinema, 2004

Scene fra Primer

Ja, det er mulig. Nei, du 
må ikke bo som et slum-
barn i Mumbay. Men visse 
ting må du nok gi avkall 
på, og dersom du ikke kan 
leve uten tidvise restau-
rantbesøk på Bagatelle 
og penthouseleilighet på 
Aker brygge kan du nok 
bare glemme det. Å leve 
på studielånet, 90 800 
kroner, krever nemlig visse 
forholdsregler, men er 
langt ifra umulig for den 
bastante fulltidsstudent.

Spis for å leve, ikke lev 
for å spise...

Først et småkoselig lite 
regnestykke: Studielånet 
kan deles på 12 måneder, og 
gi deg gjennomsnittlig over 
7500 å leve for i måneden – 
det høres ikke umiddelbart 
så ille ut, vel? Hadde du 
bodd hos mamma og pappa 
ville du levd som en konge 
på et slikt budsjett. Heldig-
vis er du ikke så bortskjemt 
og lykkelig nå! For som 
student er dine største 
(nødvendige) utgifter mat 
og husly. Et innlysende 
poeng; jo billigere du bor, 
jo enklere blir resten av din 
økonomiske situasjon. La 
gå at SiO-leiligheten din 
er på 10 m3 og at naboene 
du deler kjøkken med ikke 
alltid tar oppvasken og 
stjeler syltetøyet ditt - de 
fleste overlever selv slik 
tortur. Dersom du betaler 
3500 i måneden har du 
fortsatt 4000 å bruke opp. 
Matvanene må kanskje just-
eres, litt mindre indrefilet 
og litt mer pasta? Kjøtt til 
hvert måltid, 5 forskjellige 
grønnsaker eller Fjordland 

Gnierguiden
Ingvild 
Aabye
Oslo

og Grandiosa vil ikke hjelpe 
budsjettet. Fantastiske 
middager kan derimot med 
relativt lite trening trylles 
frem på under 30 kroner, og 
foreldre kan nok overtales 
til å lage yndlingsretten 
når du velsigner dem med 
ditt nærvær. Alternativt 
kan du holde en kalender 
over alle arrangementene 
og foredragene som lokker 
med gratis pizza eller andre 
godsaker. Ta med litt ekstra 
utkledningstøy til de dagene 
diverse bæreposer med 
prøveprodukter deles ut på 
Fredrikkeplassen, og spill 
like lykkelig overrasket over 
hver av de seks-sju posene 
du lurer med deg. En annen 
løsning er å date han eller 
henne som bor i pent-
houseleiligheten på Aker 
brygge. Dumpsterdiving, 
å finne mat i søppelkasser, 
er heller ikke så ekkelt som 
mange tror, tror jeg. Er du 
litt skremt nå? Det er ikke 
meningen, for det skal så 
klart ikke oppfordres til 
usunn livsstil, manisk spar-
ing og nøkternhet – du er 
tross alt student. Dersom 
kravene til stereotypen skal 
innfris forventes det at du er 
en litt uansvarlig livsnyter 
på lavt budsjett.

...men å leve er ikke 
bare å overleve

Med andre ord; å kunne 
spise seg mett og sove er 
ikke nok. Sosiale arrange-
menter tar sitt, inngang-
spenger og drikkevarer like 
så. Prøv ut det å feste på 

studentpub’ene eller Chateu 
Neuf, og spar halvparen 
av hva du ville brukt i Oslo 
sentrum. Vil du gå hele 
veien kan du innvolvere deg 
i en av de større student-
foreningene og spare enda 
litt mer per enhet alkohol. 
Pensumbøker behøver 
ei heller bety døden for 
budsjettet, de kan stort 
sett både kjøpes brukt og 
selges etter bruk for en pen 
sum. Treningsstudioet kan 
fint byttes ut til fordel for 
studentidretten, eller kjøp 
en sykkel/bysykkel og spar 
samtidig inn på transportu-
tgiftene mens du blir litt for 
godt kjent med alle Oslos 
gater. Heldigvis er leilighet-
en din så liten at du ikke 
kommer til å måtte kjøpe 
noe særlig med møbler og 
kjøkkenutstyr, men der-
som du en gang trenger 
noe nytt finnes det alltids 
alternativer til Ikea og Clas 
Olsson. Loppemarkeder og 
brukthandler er det mer enn 
nok av i byen, muligens kan 
du spille rollen som fattig 
student helt ut og prute 
gråtkvalt med selgerne på 
Grønland. Generelt hver 
gang du trenger noe tenk 
litt over hvor du kan få tak 
i det billigere, og vurder og 
du virkelig, egentlig, trenger 
det. Motstå fristelser av og 
til? Kjøp litt mindre klær 
og helst på salg – det vil 
bli nødvendig. Men; å gå 
på konserter, dra på ferie, 
festivaler og annet kan også 
presses inn, tro du meg. Al-
likevel er det selv her smart 
å finne smarte løsninger. 

Det er ikke så forferdelig å 
jobbe under en festival som 
det høres ut som, og det 
finnes alltid billige hosteller. 
Finner du deg en kontakt i 
et annet land kan du få over-
nattingen gratis og en venn 
som gir deg de beste tipsene 
som en bonus. Dersom 
det å bo hos en fremmed 
i et fremmed land er litt i 
drøyeste laget kan du melde 
deg på haikeren.no - for å få 
det privilegiet å få sitte på 
med potensielle gale kniv-
mordere på noen av Norges 
mange øde strekninger.

Det skal jobbes litt ekstra, 
ting må tenkes over og in-
formasjon må samles – det 
er en helt annen mentalitet 
som skal til når kronestyk-
kene står i fare for ikke å 
strekke til. Dersom du vil 
ha et på alle måter enkelt, 
behagelig og rolig kontrol-
lert liv kan du få deg en 
deltidsjobb for å betale for 
den sjelefreden overflod 
bringer med seg. Eller vente 
på at politikerne skal øke 
studiestøtten. Hva som er 
kjedeligst vet ikke jeg.

“En annen løsning er å date han eller 
henne som bor i penthouse-leilighet 
på Aker Brygge.
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Realistisk Ordliste
Elina
Melteig
Oslo

Her er en liten liste med ord og 
forkortelser det er nyttig å lære 
seg skal en overleve blandt hard-
bankede MatNat’ere og det virvar 
av informasjon du kommer til å 
bli utsatt for de neste månedene.

Abel
En bygning på Matematisk 
Institutt oppkalt etter den norske 
matematikeren Niels Henrik 
Abel.
  
Baffel
Verdens beste vaffel. Den ble 
laget og servert i den tidligere 
RF-kjelleren - men kommer snart 
tilbake! 

Bayer
En øl som drikkes (og synges om) 
av svært mange realister i RF.

Blindern Athletica
Et treningssenter du finner i 
Frederikke-bygget på Blindern.

CYB
Cybernetisk Selskap - Institutt-
foreningen på Instituttet for 
Informatikk (IFI).

Dagens
Rester fra norsk husholdning, 
også kjent som skyller. Kjøpes i 
alle SiO-kantiner på Blindern til 

en relativt nesten-billing penge.

Dekan
Vanlig tittel for lederen av et 
fakultet på et universitet eller en 
avdeling på en høgskole. Ordet 
er fra latin og betyr noe slikt som 
leder for ti soldater - skal vi tro 
Wikipedia. Dekanen på MN er 
Knut Fægri.

DNS
Det Norske Studentersamfund 
- en forening for alle studenter i 
Oslo. Her skjer det mye gøy hele 
året!
Domus Athletica
Treningssenter som ligger 
et steinkast, eller fem, unna 
Blindern.
Fakultet
Et fakultet er en underavdeling 
av et universitet. Dette er gjerne 
en underavdeling som omfatter 
fag som på en eller annen måte 
er relatert til hverandre - slik 
som realfag. OBS! Dette kan også 
være en matematisk funksjon!

Fysikkforeningen
Dette er en instuttforening for 
studentene på Fysisk Institutt.

H. M. Ursus Major
Hans Majestet er Realistforenin-
gens maskot og høye beskytter. 
Ursus Major er for øvrig også det 
latinske navnet på stjernetegnet 
Storebjørn eller Karlsvogna.

Institutt
Et instiutt er gjerne en under-
avdeling av et fakultet i univer-
sitetets hierarki.

Kjeller
En kjeller er en betegnelse på 
etasjene i et bygg som er under 
første etasje. I studiesammen-
heng er det ikke uvanlig at 
studentforeninger disponerer 
et areal i disse der det drives 
foreningsvirksomhet på dagtid, 
og uvirksomhet på kveldstid. 
OBS! Det finnes et område 
utenfor Oslo med samme navn. 
På dette området drives det mye 
forskningsvirksomhet!

Konglelogen
Dette er en festforening på Bi-
ologisk Institutt og Instituttet for 
Molekylær Biovitenskap i Marie 
Bonnevies hus.

Konte
Dette er et verb som betegner 
det å stryke med vilje eller å 
trekke seg fra eksamen for å så å 
ta faget på et senere tidspunkt. 
Du stryker jo så klart ikke uten å 
ville det.

Linux
Dette er et operativsystem som 
er gratis, og et godt alternativ 
hvis du ikke liker Mac eller 
Windows. Vil gi deg umiddelbar 
godkjenning av flere MN’ere.

MENAgeriet

Dette er en forening for dem som 
studerer Materialer, Energi og 
Nanoteknologi. Menageri betyr 
for øvrig en samling av eksotiske 
dyr.

MNSU
Dette er MN fakultetets studen-
tutvalg. Representantene her er 
for øvrig DITT talerør utad, og 
disse er med i utvalg som kan 
påvirke din studenthverdag. 

Orakel
Dette er veiledning du kan få før 
eksamen og innleveringer. Det 
er svært fornuftig å forhøre seg 
med orakelet dersom det er ting 
du lurer på før eksamen. Dette 
er ikke av samme type orakel 
som det i Delfi for et par tusen 
år tilbake.

Panikkhjelp
Ordet taler for seg selv. Du kan 
få panikkhjelp i RF-kjelleren før 
innleveringer.

Professor
Dette er tittelen for en som for-
sker og underviser. En professor 
har gjerne en doktorgrad eller ti 
og er en høyst kompetent person 
innenfor sitt fagfelt, dog ikke 
nødvendigvis noen god foreleser.
Proton
Dette er instituttforeningen på 
Kjemisk institutt.

RF
Realistforeningen - en forening 

for alle MN-studenter. RF ar-
rangerer alt fra faglige debatter 
til pub på fredager, i tillegg til å 
utgi Husbjørnen.

SiO
Studentsamskipnaden i Oslo. 
Disse kan hjelpe deg med et sted 
å bo, få hjelp av en lege, trening 
og diverse annet som kan hjelpe 
deg gjennom en ellers så travel 
studiehverdag.

StudentWeb
Dette er en nettside der du kan 
administrere studieplanen din, 
melde deg opp i fag, melde deg 
til undervisning og til eksa-
men. Det er helt essensielt at du 
husker å gjøre dette på Student-
Web i starten av semesteret!

Studieadministrasjonen
Dette er en gruppe mennesker 
som styrer din studiehverdag. Du 
ser dem kanskje ikke til daglig, 
men de sitter i kulissene og drar 
i trådene og får likningen til å gå 
opp på magisk vis.

STUDiO
15-27. august arrangerer Det 
Norske Studentersamfund 
en studentfestival. Her er det 
konserter og mye annet gøy som 
markerer starten på studiene!

Termstue
Dette er dessverre ikke en 
badstue, selv om det kan fortone 
seg slik på en varm vårdag før 
eksamen. En termstue er et rom 
fullt av datamaskiner som du kan 
bruke - gratis - til studierelaterte 
ting.

UB
Universitets Biblioteket er et 
skattkammer av informasjon. De 
har også en alle tides kafé. Der-
som du ønsker å bruke det som 
lesesal bør du dukke opp tidlig.

Universitet
Dette er gjerne betegnelsen på 
en institusjon som har for-
skningsbasert undervisning. For 
å kvalifisere som universitet i 
Norge må det tilbys mulighet 
til minst tre ulike doktorgrader 
(i tillegg til lavere grader). Det 
finnes per i dag åtte universiteter 
i Norge.

VB
Vilhelm Bjerknes Hus - et hus 
mange realfagsstudenter stifter 
et nærmere bekjentskap med i 
løpet av studietiden. For øyeblik-
ket er bygget under oppussing og 
skal romme et Realfagsbibliotek. 

Foto: Ingvild Aabye

Hvordan håndterer du mye 
oppvask?
0p - Jeg lar den stå til noen 
andre blir så irriterte at de gjør 
den for meg!
1p - Jeg lar både oppvasken og 
pizzarestene stå noen dager, men 
jeg gjør det til slutt!
2p - Jeg lar oppvasken stå til ven-
nene mine har gått, men jeg gjør 
det før jeg legger meg!
3p - Jeg gjør den med en gang! 
Raskt og effektivt!

Er du på evig jakt etter noe 
søtt å spise?
0p - Nei... jeg går heller sulten!
1p - ja, jeg kjøper alltid masse 
sjokolade på tax-free slik at jeg 
alltid har det liggende!
2p - Jeg klarer ikke å lese til 
eksamen uten at jeg har en sjoko-
lade ved siden av meg!
3p - Jeg klarer meg helt fint uten. 
Jeg spiser normalt.
4p - Jeg spiser helst kjøtt og 
andre proteiner. Karbo holder 
jeg meg langt unna!

Hvordan liker du best å bo?
0p - bor litt rundt omkring hos 
venner og kjente, da slipper jeg å 
betale eller gjøre husarbeid!
1p - Jeg bor i kollektiv, helst store 
og uoversiktelige slik at jeg kan 
snike meg unna huarbeid.
2p - Jeg kan godt bo alene, mer 
arbeid, men også mer frihet.
3p - Jeg liker best å reise rundt! 
Jeg liker ikke å binde meg til et 
sted!

Hva spiser du helst?
0p - Alt som er gratis eller 
ferdiglaget! Kan godt gå på bed-
riftspresentasjoner for en gratis 
pizza!
1p - Jeg er veldig glad i søtsa-
ker... Men prøver å supplere med 
grønnsaker i ny og ne!
2p - Jeg spiser alt. Jeg har et 
veldig variert kosthold.
3p - Kjøtt og proteiner.

Hvem er du på gruppa?
0p - Jeg gjør det som krever 
minst arbeid. Jeg klarer som 
regel å komme unna med det.
1p - Jeg gjør alltid min del av job-
ben, hverken mer eller mindre. 
Det er tross alt et samarbeid!
2p - Jeg er alltid en pådriver og 
jobber mer enn de andre, det ir-

riterer meg at de ikke gjør noe!
3p - Jeg jobber bare i profes-
jonelle team hvor alle lever og 
ånder for jobben. Alle har sin 
spesielle rolle i samarbeidet.

Jobber du best med tids-
frist?
0p - Jeg tar det som det kommer. 
Hvis jeg ikke gjør det er det noen 
andre som gjør det!
1p - Jeg utsetter arbeidet så lenge 
som mulig, men er alltid ferdig 
to sekunder før fristen går ut.
2p - Jeg jobber jevnt hele tiden. 
Det er viktig med en balanse 
mellom fritid og arbeid.
3p - Jeg er helt klart en ar-
beidsnarkoman! Jeg elsker å 
jobbe!

Blir du lett stressa?
0p - Stress? Hva er det? Det 
ordner seg!
1p - Jeg stresser stort sett ikke, 
men hvis det er mye som skjer på 
en gang blir jeg litt stresa.
2p - Jeg har alltid alt under kon-
troll! Jeg stresser bare med ting 
jeg ikke har kontroll på!
3p - Jeg stresser ganske mye, 
men av og til er det deilig å bare 
slappe av!
4p - Stress? Er ikke det en kon-
stant tilstand?

Hva slags temperament har 
du?
0p - Jeg er veldig laidback. Jeg 
tar ting som det kommer. Peace 
man!
1p - Jeg er supersosial! Jeg liker 
å han andre rundt meg hele 
tiden! Jeg har mye energi så 
lenge jeg er sammen med andre.
2p - Jeg er rolig og sindig. Det er 
en plan med alt jeg gjør.
3p - Jeg er ekstremt effektiv. Og 
kanskje litt agresiv. Jeg blir sint 
hvis ikke ting går etter planen.

0-5 poeng: Sauemaur (latin: 
Formica fusca) er en svart, 
middelstor maur som er vanlig 
i store deler av Norge. Formicus 
fusca leter etter
mat, gjerne i andres hus... Om 
sommeren finner de mat ute, så 
da er det sjeldnere å finne dem 
på nasking i ditt eget kjøkken! Er 
du en som
snylter på andres mat? Gidder du 
ikke skrive rapportene dine selv? 
Formicus fusca er ekte snyltere, 
de bør tas med maurgift!

5-9 poeng: Vanlig sukkermaur 
(latin: Lasius niger), er en mid-
dels stor brun-svart maur. Den 
kalles ofte bare sukkermaur. 
Vanlig sukkermaur saumfarer 

kjøkkenet i jakten på noe søtt. Til 
tider kan det virke som om alt 
arbeidet denne mauren foretar 
seg til syvende og sist handler 
om søtsaker. Denne mauren 
jobber hardt og flittig som maur 
flest, men det er søtsakene som 
er selve drivkraften.

10-14 poeng: Amasonmaur: 
amasonmaurene er riktignok 
hardtarbeidende, men de får 
andre maurarter til å gjøre drit-
tjobbene i kolonien.
Faktisk har forsøk vist at ama-
sonmaurene ikke overlever uten 
at de har andre maurarter som 
slaver! Slavene ranes fra andre 
maurkolonier mens de fremdeles 
er på puppestadiet. De vokser 
opp som slaver og kjenner derfor 
ingen annen tilværelse, mens 
amasonmaurene kan kose seg og 
jobbe med det de har lyst til.

15-18 poeng: Stokkmaur (Cam-
ponotus sp.): Disse maurene 
holder til i stokker eller tykke 
grener. Stokkmaur har en kraftig 
kropp, bygget for
hardt arbeid og arbeidernes hode 
og kjever er store og brede. Stok-
kmaur er sosiale innsekter, og de 
steller godt med de nyklekkede 
larvene.

19-22 poeng: Formicinae: Dette 
er en gruppe maurarter som er 
svært vanlig i nordområdene. De 
fleste ser ut som vanlige maur, 
men det er
enkelte som skiller seg ut, for 
eksempel Calomyrmex (vak-
ker maur) og Myrmoteras, som 
har usedvanlig store fasettøyne. 
Formicinae er først
og fremst rovdyr, men de er også 
svært glade i sukker. Formicinae 
er den typiske maur og jobber 
hardt for føden. Mange arter har 
til og med
måter å lagre sukker på over 
vinteren slik at de overlever.

23-26 poeng: Hærmaur: Små til 
store, slanke, langbeinte maur 
med store, lysfargede hoder og 
enorme, sigdformede kjever. 
Hærmaurene er
utrettelige i sin vandring. De 
vandrer i enorme hærer og 
fortærer alle smådyr som ikke 
kommer seg unna. I stedet for å 
danne tuer lager de
reir av seg selv, med hundre-
vis av maur som holder fast i 
hverandre. Det er temmelig 
hardcore.

Test: Hva slags arbeidsmaur er du?
Elina
Melteig
Oslo
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det er brygget på en del hvete, 
med en pen, lys gyllenhet.

Desto større blir overraskelsen 
når man oppdager hvor søtlig 
aromaen er; medanmelder 
merker klare gjærpreg som av 
grapefrukt, mens anmelder 
lukter blomster og parfyme, 
eller mer spesifikt physa-
lisblader. Selv om lukten er 
tiltalende og interessant, kan 
gjærpreget være litt for tydelig.

Ølet er temmelig fyldig, selv 
om både IPA fra Nøgne Ø og 
DIPA fra Haandbryggeriet 
overgår den. Hveten gir deri-
mot en fylde av en litt annen 
type; ølet virker tyngre.

Smaken har en tiltalende 
innledende bitterhet, som kan 
tyde på et velbalansert øl med 
hensyn på gjær-, humle-, og 
maltpreg. Avslutningen domi-
neres imidlertid av hveten i en 
slik grad at denne anmelder 
ikke klarer å drikke mye av 
ølet, mens medanmelder fant 
det greit, igjen med et hint av 
grapefrukt. Den er en full, sød-
merik ettersmak som nok kan 
virke fristende på mange.

Dette er et hveteøl. Ikke lur 
deg selv til å tro noe annet. 
Smaken av moden frukt og høy 
avslører den som det. På dette 
punkt er denne anmelder tem-
melig inhabil, og kan kun be 
leseren om å avgjøre selv utifra 
beskrivelsen om dette er et øl 
for deg. Som sommerøl kan 
det nok lett bli litt for tungt og 
fyldig, og det smaker ikke som 
en klassisk Blonde.

lett oppstår i hveteøl med frisk 
sitrus og humlebitterhet. Ølet 
oppleves først som friskt og 
perlende, med en kraftig, tørr 
bitterhet. Etter å ha holdt det i 
munnhulen en stund åpner det 
seg, og gir rom til en mer sød-
merik ettersmak, med toner av 
appelsin. Smaken sitter lenge, 
og oppfordrer til nye slurker, 
noe som er nettopp det vi søker 
ved et godt øl.

Igjen har vi funnet en god 
tørsteslukker på en varm som-
merdag. Ølet både ser godt ut 
og smaker godt, og utgjør et 
fantastisk akkompagnement 
til en piknik i parken. Hell, se 
og nyt.

Ardenne Blond fra Haand-
bryggeriet
Overraskende nok har dette 
ølet en liten krone av luftig 
skum som raskt blir borte, 
som får ølet til å virke litt tørt 
og kjedelig. Dette ølet var 
særdeles ugjennomsiktig, noe 
som nok kan forklares med at 

bygger dette, med hint av pære, 
fersken og hylleblomst. Vi må 
følge opp vårt patosbefengte 
språk, og bare vedgå at dette er 
en fryd for ganen.

Dette er virkelig øl av høy 
kvalitet, som vekker gode min-
ner bare ved tanken på å smake 
det, og følgelig er en klar anbe-
falelse til alle med en vellystig 
tunge. Allikevel er det ikke sik-
kert at det går av med seieren 
som det beste sommerølet, 
da det også godt kan være det 
fyldigste ølet på testlisten vår, 
mer velegnet for å nyte over 
lengre tid sammen med ap-
pelsinmarinert svinefilet eller 
andebryst, enn som tørstedrikk 
på en varm sommerdag.

Pale Ale fra Nøgne Ø
Igjen oppnår Nøgne Ø det vi 
er ute etter i et sommerøl: 
Tett, fyldig krone av skum som 
holder lenge, og en lys gyllen-
het som kombinert med ølets 
ugjennomsiktighet skaper et 
fantastisk syn i motlys.

Aromaen var derimot 
skuffende; man kunne såvidt 
merke en mild duft av nylig 
slått gress, muligens med hint 
av treverk. Aldeles ingen aroma 
som får deg til å glede deg yt-
terligere til det tidspunkt der 
ølet fyller munnen din, åpnes 
i munnhulen, glir ned ganen 
og slukker tørsten. Aromaen 
minner deg ikke på hva du har 
å se frem til, eller gjenoppvek-
ker minnene om hvordan den 
forrige slurken smakte.

Dette ølet er også brygget 
på hvete, noe som merkes 
på smaken. I motsetning til 
det forrige ølet balanseres 
imidlertid gjærsmaken som 

Saison fra Nøgne Ø
Her ser vi hvordan et tett skum 
ikke garanterer langvarig skum, 
da dette ølet har en aldeles vak-
ker krone av tett, hvitt skum, 
som dessverre blir borte altfor 
fort. 

Noe jeg ikke har oppdaget 
de foregående ganger jeg har 
smakt dette ølet: Aromaen er 
preget av gjær, med lukt av 
stall, hvete og muligens litt 
svovel. Årsaken til at dette ikke 
har blitt lagt merke til, er at 
aromaen er meget mild.

Fylden kan kommenteres tem-
melig lett: Middels fylde.

Som tilfellet med flere øl vi 
har smakt, har dette ølet en 
innledende bitterhet, som 
avsluttes med en søtere og 
fullere smaksopplevelse. Her er 
det mest interessante hvordan 
man kan merke smaken av 
modne røde epler, eller gjerne 
eplecider, som også her vitner 
om et gjærpreg. Man kan også 
her merke et stallpreg, men 
uten at det er så tydelig eller 
gjennomtrengende.

Generelt et friskt øl med endel 
spennende smaks- og aro-
makombinasjoner. En klar 
anbefalelse for dem som ønsker 
å teste ganen.

Foto: Bernt Rostad under Creative Commons

Foto: Nøgne Ø

Vi i Husbjørnen synes at godt øl 
er viktig, hele året. Derfor synes 
vi det at det er for galt at folk 
forledes til å drikke den samme 
kjedelige pilsen hver gang de 
er ute på kjellerbesøk, spesielt 
når Blindernkjellerene har et 
aldeles utmerket og variert 
utvalg fra gode norske såvel 
som utenlandske mikrobryg-
gerier. I den anledning tester 
Husbjørnen nye øltyper i hver 
utgave. 

Vi vil gjennomgå hver ølsort, 
kommentere utseende, aroma, 
munnfølelse og smak, før vi 
gjør en generell evaluering om 
hvorvidt dette ølet appellerete 
til oss. 

Dobbel Dose fra Haand-
bryggeriet
Det må innrømmes at her var 
det opprinnelige utseendet litt 
skuffende, da ølets skum var 
temmelig luftig og ikke særlig 
tykt. For mer maltpreget øl 
hadde dette vært en fordel, 
men her skulle jeg gjerne sett 
et tykkere og tettere hode. 
Ellers er det lite å trekke ned 
på: Fargen var tiltalende 
mørkegyllen, og skummet var 

Anmeldelse av øl
Jørn 
Kløvfjell 
Mjeva
Oslo

lettere beige. Som alle de andre 
øltypene i testen er ølet ufiltrert 
og upasteurisert, som gjør det 
ugjennomsiktig.

Aromaen var overraskende 
mild til å være en Imperial 
IPA, men man merket likevel 
en tydelige sødme som kunne 
minne om den man kan 
kjenne om man vandrer langs 
strandkanten ved fjære. Det er 
lukten fra nyperose og gress fra 
nærmeste tue, sammen med 
lukten av tang som frigjør sine 
aromaer i kontakt med frisk 
sjøluft. Overraskende var da 
oppdagelsen av at ved røring av 
glasset inntrådde det aromaer 
som jeg assosierte mer med 
skog; lukten av morkent trev-
erk som man gjerne opplever 
om man vandrer i skogen en 
fuktig dag. Nå kan også denne 
lukten knyttes til morknende 
drivved på stranden, så vårt 
opprinnelige bilde er ikke helt 
borte.

Ved første slurk merker man 
hvordan ølet åpner seg i 
munnhulen, for å fylle den hele 
for en lengre periode.

Smaken utgjorde den kanskje 
største skuffelsen, da en initiell 
kraftig sødme ble raskt er-
stattet av en vedvarende bitter 
bismak. Med min mors ord – 
beskt – og med mine egne, vil 
jeg beskrive den som smaken 

av villhumle. Aldeles ikke den 
følelsen man ønsker å sitte 
igjen med etter å ha drukket 
en slurk, med mindre Haand-
bryggeriets plan var å lage et 
øl man konstant drikker av for 
å skylle bort den etterfølgende 
bitterheten.

Generelt sett var dette ølet 
en skuffelse, fra mangelen på 
skum til mildhet i aroma til den 
bitre ettersmaken. Dessuten 
var hverken utseende eller 
smak særlig unikt, selv om aro-
maen trekker litt opp grunnet 
sitt klare gjærpreg som kom-
mer i tillegg til humlepreget vi 
forventer oss av en IPA. Det er 
fremdeles et godt, fyldig øl, og 
om dere har flasker stående, så 
drikk dem uten skjensel, men 
der finnes bedre øl å bruke 
pengene på.

India Pale Ale fra Ægir
Her ser vi hva vi er ute etter: 
En tett, hvit, vedvarende krone 
av skum, og en fin lys gyllen-
het i selve drikken. I motlyset 
fra solen utgjør dette ølet en 
nesten uimotståelig fristelse 
mens man klipper plenen for 
sine foreldre.

Bare mer tiltalende blir det 
idet man kommer nærmere 
ølet, og neseborene inntar en 
frisk humleduft med et tydelig 
sitruspreg. Selv opplevde jeg 
dessuten ved omrøring et preg 
jeg kunne forbinde med de 
friskere kvaliteter ved lær-
lukten, og dennes berusende 
effekt, mens min medanmelder 
mente at han merket en duft 
som kunne minne om lukten av 

solmodne tomater.

Fylden uteblir i starten, men 
ølet åpner seg om man gidder 
å holde den noen sekunder i 
munnen før man svelger. Dette 
er også den beste måten å få ut 
smaken på, men hvorvidt dette 
bør være nødvendig for et som-
merøl kan diskuteres.

Det første som slår en ved 
smaken på dette ølet er kryd-
derpreget, som i kombinasjon 
med sødmen som trer inn sene-
re kan minne litt om eukalyp-
tus. For å virkelig få noe ut av 
ølet må man imidlertid vente 
til sødmen trer inn, noe som 
ikke skjer før væsken når de 
bakre delene av tungen. Hold 
den derfor der før dere svelger. 
I starten opplever man i tillegg 
en frisk, men ikke særlig kraftig 
humlebitterhet. Uheldig er det 
at også her merkes preg av en 
litt villhumlebitter ettersmak, 
men denne balanseres her ved 
enn mer vedvarende sødme. 

Dette ølet vil Husbjørnens 
anmeldere anbefale til alle 
som vil ha et godt, lettdrikkelig 
sommerøl. Nytes kanskje helst i 
egen have, gjerne sammen med 
en frisk salat, men også alene.

India Pale Ale fra Nøgne Ø
Dette er et svært mørk IPA, 
men fargen kan enda klassi-
fiseres under «gyllen-paletten». 
I tillegg har den et tett, vedva-
rende høyt skum som gjør den 
meget tiltalende å se på.

Aromaen var ikke utpreget 
på samme måte som de to 
foregående, men hadde til 
gjengjeld et meget kraftig si-
truspreg, av sorten lime-skall/
grapefrukt. Ved omrøring blir 
den bare søtere og friskere.

Dette var også et meget fyldig 
øl innenfor kategorien vi nå 
anmelder utifra, men en fylde 
som varer lenge.

Smaken er hvor dette ølet ut-
merker seg, da vi her finner en 
sødme vi ikke har sett i noen av 
de andre testølene, som dertil 
holder utrolig lenge. Vi kan 
ved rotasjon av glasset spore et 
tydelig fruktpreg som under-Foto: Bernt Rostad under Creative Commons, 2009

Foto: Bernt Rostad under
Creative Commons, 2010
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Laget av Michael Kennet, GPL

Litt hjernetrim verdig for en realist.

The best hugs are 
probably from 
hagfish, which can 
extrude microscopic 
filaments that convert 
a huge volume of 
water around them 
to slime in seconds. 
Instant cozy blanket!

xkcd
Credits: Randall Munroe, CC BY-NC 2.5

Kineserne har sitt horoskop, 
vesten har sitt, og naturligvis 
har realistene også et. Her 
spår vi semesterets gang for 
deg!

Januar: Bjørnen (Hans 
Majestet Ursus Major)
Du er en tøff! Du tar fatt i 
studiene med ny giv etter 
sommerferien. Du har store 
ambisjoner, og mål du ønsker 
å nå. Det blir etter kort tid 
klart at du er litt vel glad i 
begrepet “semesterstart”… 
og ikke bare den delen som 
handler om å ta fatt på stu-
diene, men også den delen 
som handler om øl og det 
motsatte kjønn. Du er ganske 
snart på avveie, men du red-
der deg inn i siste liten!

Februar: Enhjørningen 
(Hyperion)
Du er klar for liv og lyst dette 
semesteret. Om du ikke har 
hatt det så greit tidligere har 
du nå bestemt deg for at du 
SKAL ha det gøy. Uheldigvis 
er det ikke så lett å bestemme 
seg for det, og du vil bli 
skuffet. Et stykke utover i 
semesteret vil du få hjelp fra 
uventet
hold og du vil oppleve at 
humøret ditt blir bedre. Dette 
vil også gi positive resultater 
på studiene.

Mars: Pi’s tegn
Som vanlig har du store 
ambisjoner og tar på deg mer 
arbeid enn det du egentlig 
har tid til. Det går greit en 
stund, men i lengden blir det 
vanskelig å holde ut det høye 
presset. Når det nærmer seg 
eksamen og du har behov for 
fornybar energi har sola rett 
og slett sluknet for deg. Held-
igvis har du gode venner som 
støtter deg det siste stykket 

frem til målstreken!

April: Bukken (Hans 
Majestet Capra Hircus 
Capra Caprarum)
Dette er tiden for å endre en 
uvane som har plaget deg 
lenge. Om du ønsker å slutte 
å røyke, begynne å trene eller 
få gode studievaner er dette 
tidspunktet å gjøre det på! 
Du vil i stor grad lykkes med 
forsettene, men du kan risik-
ere å få tilbakefall i novem-
ber. Når eksamenstiden er 
over er det duket for fest og 
moro. Dette kan føre til at du 
møter en gammel venn, men 
også dine gamle uvaner!

Mai: Grisen (Hans 
Majestet Den Gyldne 
Gris)
Dette semesteret vil du op-
pleve å få skrivesperre opp til 
flere ganger. Da gjelder det 
å ikke få panikk, men heller 
ikke utsette skrivingen for 
lenge. Du har mer enn nok av 
andre arbeidsoppgaver, men
ikke la disse distrahere deg. 
Det du trenger er litt avko-
bling og ro rundt deg. Om du 
velger å låse deg inne på et 
kontor eller en lesesal i noen 
timer vil skrivetrangen kom-
me tilbake etter en stund. Gi 
ikke opp! Slikt tar tid!

Juni: Hoppen (Hennes 
Majestet Den Gulblakke 
Hoppe)
Semesteret vil starte godt, og 
du vil bli kjent med mange 
nye mennesker. Du vil im-
idlertid føle at du dummer 
deg ut, og denne hendelsen 
vil føre til at du ønsker å 
trekke deg litt tilbake fra dine 
nye bekjentskaper. Selv om 
du føler deg flau er det ikke 
sikkert at de tenker så mye 
over det. Ta mot til deg og 
integrer deg selv i gjengen 
og du vil snart se at pinlige 
episoder glemmes fort. Eksa-
men kan komme brått på, 
så det kan være lurt å delta 
i kollokvier med dine nye 

venner!

Juli: Steinbitten
En du setter stor pris på vil gi 
deg et godt råd, men du kom-
mer ikke til å følge det. Du 
innser heldigvis at du burde 
følge rådet før det er for sent, 
og dette vil gjøre at du kom-
mer deg greit gjennom se-
mesteret allikevel! Godt vær 
i begynnelsen av semesteret 
vil gjøre deg umotivert og 
ukonsentrert, men du henter 
deg inn igjen så fort høstmør-
ket kommer tilbake.

August : Apollon
Du har behov for oppmerk-
somhet og behov for å 
markere deg! Pass på at dette 
ikke gjør at du sårer noen! 
Du kan få den oppmerksom-
heten du trenger dersom du 
engasjerer deg i frivillig ar-
beid. Det kan være løsningen 
som også gir deg mer leselyst 
og gjør deg mindre opptatt 
av din egen og andres ytre 
fremtoning, noe som opptar 
deg unødig mye for tiden.

September: Uglen (Hans 
Majestet Uglen)
Du har dårlig samvittighet 
fordi du ikke har lest i som-
merferien. Trenden med å 
“utsette det du kunne gjort 
i dag” fortsetter dessverre, 
og du får problemer med å 
hente deg inn igjen. Et skik-
kelig skippertak mot slutten 
av semesteret må til, men om 
du ikke snur tendensen kan 
dette fort bli noe som sliter 
deg ut til langt etter nyttår… 
La ikke venner påvirke deg 
negativt, og våg å stå for det 
du tror på og jobber for så vil 
du lykkes til sist!

Oktober: Schrödingers 
katt
Du har tatt de riktige forhold-
sreglene og du er dermed 
klar til semesterstart! Du vil 
oppleve litt faglig motgang i 
starten, men dette går heldig-
vis over. Motgangen i starten 

gjør at du innarbeider gode 
studievaner og du vil dermed 
takle eksamensperioden lett 
som en lek! Tips for dette 
semesteret er å ikke slutte å 
trene. Øvelse gjør mester, og 
dette gjelder teoretiske op-
pgaver så vel som din fysiske
form. Ikke la seieren og 
medgangen dette semesteret 
gjøre deg lat videre, du må 
fremdeles jobbe for å nå 
målene dine!

November: Strutsen 
(Hans Majestet Den 
Høireiste Struts)
Du har sansen for fag med 
mye lesing og følgelig trives 
du godt med all pensumlit-
teratur. Det er imidlertid 
hardt for deg å ta fatt på alle 
regneoppgavene, og selv om 
du har lest det som leses kan 
vil dette utgjøre en bøyg. Hel-
digvis vil panikken før eksa-
men gi deg det lille dyttet du 
trenger for å komme i gang! 
Det er også duket for litt 
romantikk dette semesteret, i 
alle fall for de av dere som er 
født tidlig i måneden! Dette 
kan bli et eventyrlig semester 
hvis du bare tillater deg selv å 
ta fri fra lesningen og bli med 
på moroa!

Desember: St. Nicholas
Dette er det mest gavmilde 
av realistenes tegn. Du har 
vondt for det med penger, 
og du kommer til å bruke 
mye penger på tant og fjas i 
starten av semesteret. Held-
igvis har lånekassen innrettet 
det slik at du ikke får alt på 
en gang, så det skurer og går 
resten av semesteret. Mot 
slutten av hver måned vil det 
derfor bli lite øl. Dette gjelder 
også desember da du bruker 
dine siste slanter på gaver til 
venner og kjente. Du får jo 
tross alt nytt stipend i januar!

Semesterhoroskop
Elina
Melteig
Oslo

Som student er det visse 
økonomiske vanskeligheter 
tilknyttet det å invitere ens 
tilkommende på et bedre 
måltid. Med selleripuré er 
det imidlertid mulig å gjøre 
selv et enkelt kjøttmåltid 

basert på kylling til en 
gourmetmiddag. Husbjørnen 
presenterer her vår egen 
oppskrift på dette magiske 
garnityret.

Ingredienser (4 porsjoner):
Et eple
En pære
En mellomstor sjalottløk
250 gram rotselleri
Matfløte

Oppskrift på Selleripuré
Jørn 
Kløvfjell 
Mjeva
Oslo

Foto: Jørn Haudemann-Andersen/NRK

Litt smør
En terning kjøttbuljong

Skrell epler, pære og rotsell-
eri, og smelt litt smør i en 
varm gryte. Finhakk sjalot-
tløken, kutt eplet, pæren og 
rotsellerien i større terninger, 
og tilsett alt porsjonsvis i 
gryten. Tilsett eventuelt litt 
ekstra smør, og la det steke 
til terningene blir myke. Du 
bør merke en distinkt søtlig 
duft fra gryten etterhvert som 
frukten og sellerien karamel-
liseres. Sett ned effekten på 
platen, og hell på matfløte 
slik at det dekker bunnen, 
og hell så på litt mer. Ha i 
buljong, og la det koke litt 
inn, til terningene blir såpass 
myke at du kan mose dem 
med stekespaden. Ta av 
varmen, ha i mikser, eller 
bruk håndmikser til å mose 
terningene, inntil puréen er 

jevn. Det bør ikke være nød-
vendig, men du kan smake til 
med salt og pepper.

Server som garnityr til kjøt-
tretter; teksturen gjør at 
det fungerer dårlig sammen 
med mindre faste produk-
ter, som for eksempel fisk 
og annen sjømat. Utover 
det passer den uansett ikke 
til veldig salte retter. Ellers 
har sellerien en distinkt, 
men ganske mild smak, som 
helst bør balanseres med 
kraftigere smaker. Tips her 
kan være rødbeter, rødkål, et 
tomatkompott eller en kraftig 
portvins-, øl- eller Whiskey-
saus. Utover det anbefales 
det at man eksperimenterer 
selv, og skriv gjerne til oss 
i Husbjørnredaksjonen om 
egne erfaringer.

Bon appètit!
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Bjørnens Bakside
Jeg adresserer herved Eders Kongelige 
Høyhet, i håp om at du vil fare godt med 
oss i de kommende uker. Vi studenter har 
alltid vært Eders Høyhets mest trofaste 
og loyale undersåtter. I har alltid kunne 
regne med at i hvert fall vi ville bøye oss 
over Eders porselensalter, og sjenke vårt 
sårt tiltrengte maveinnhold for at I skulle 
få regjere fritt også de kommende dager.

Eders suverenitet kan ikke motbestrides; 
ved enhver anledning der mer enn tre stu-
denter samles, vil I være hovedpunktet i 
Eders samvær. I får tungene på gli, løsner 
på smilebåndene og lar samtalen flyte. 
Våre samtaler bærer videre vitnesbyrd om 
Eders evige tilstedeværelse, enten I tar 
Ølets, Vinens eller Spritens form. Vi har 
lært Eder å kjenne i alle Eders former, og I 
har gledet oss med dem alle.

De neste par ukene skal vi la Eder herje 
fritt, og føre våre mellommenneskelige 
relasjoner med en myndig og mild hånd. 
Vær særlig barmhjertig med våre kjære 
fadderbarn, som trenger Eders støtte i 
denne første, vanskelige tid. Følg med 
dem, og gjør deres dager festlige og fulle 
av glede. Skap stemning der stemning 
ikke finnes, slik at de for en stakket stund 
glemmer følelsen av å være ytterst alene 
i verden.

Under Eders banner og til Eders ære skjer 
foreningen av mann og kvinne. I blåser 
mot i våre bryst, døver vår følsomhet, og 
blander kåtskap i vårt blod, slik at vi er 
i stand til å overgå de uheldige hensyn 
som holder bestet i vårt indre inneste-
ngt. Vi studenter er et selv-refleksivt 
folk, og trenger derfor Eders herlige 
barbiturater for å legge bort alle hensyn, 
og leve i nuet.

Døyv vår smerte, for vi er 
rammet av en kronisk lidelse, 
verschmiert. Vi er nemlig 
smertelig klar over hva som 
er tapt, uten å være sikre på 
hva som kan vinnes; stu-
dentlivet er en transittstas-
jon, mellom barndommens 
oppdagerlyst og voksenlivets 
bedagelighet. Her på grensen 
mellom fortid og fremtid 
råder usikkerheten, for der 
vår fortid er opplyst og velde-
finert, er fremtiden mørk og 
uklar. Der venter kanskje 
sjakter og fallgruver, dypere 
enn vi noensinne har navigert 
tidligere. Eders nærvær gir 
oss stødigheten til å fortsette 
vandringen.

Vi har alltid vært beredt til å ofre både 
sunnhet og ære, for å få kjempe på Eders 
slagmarker: De mørke kjellerlokaler, 
forpestet med stanken av spilte dråper 
og lyden av ustemte trommer. Men I gav 
oss styrke til å også takle disse prøvelser. 
I farte godt med oss i krigen, og mange 
troféer har vi tilranet oss, men i dagene 
som kommer vil kampene være mange 
og harde, og vi ber derfor Eder om å være 
nådefull.

For hvert slag som holdes, gi oss to til 
å slikke våre sår og hedre våre falne. La 
oss beholde vårt vett og sunne fornuft, 
slik at vi er i stand til å hjelpe våre sårede 
kamerater såvel som oss selv. Før oss ikke 
for dypt inn i kampens hete, slik at retrett 
blir umulig. En vis konge beskytter sine 
undersåtter, og Hans Kongelige Høyhet, 
Alkohol, er den viseste av alle konger. 
Eder vet og vil vårt beste, og vi vil følge 
Eder hvorhen I går.

Far godt med oss i denne tiden, Eders 
Høyhet. Den ville ikke blitt den samme 
uten Eder.

Biologi

Frederikke

Lavblokka

Informatikk

Matematikk

Farmasi

Kjemi

Fysikk

Trikkeholdeplass

Tbane-
stopp

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

Chateau 
Neuf

Biblioteket

Geologi

Til HKH Alkoholen
Her er et lite utvalg av arrangementer under semesterstart.

Man 15 aug
 Velkomstsermoni fra kl. 14.30 
 Universitetsplassen ved Nationaltheateret
Tirs 16. aug
 Fadderordningen: Hageleker, kl. 11
 Foredrag: Gonzojournalistikk, kl. 19 
 Chateau Neuf
Ons 17. aug
 Utendørskonsert, bak Kjemibygget fra kl. 17
 Debatt: 22/7, Chateau Neuf kl. 19
Tors 18. aug
 Idretsdag ved Domus Athletica fra kl. 9
 Konsert: The New Wine ved U1 kl. 20
 Semesterstartsfest ved Chateau Neuf fra kl. 20
Fre 19. aug
 Fadderordningen: Oslojakt, kl. 9
 (Mat.Nat.s) Semesterstartsfest fra kl. 18.59 
 Frederikkebygningen
Man 22. aug
 Stor UiO Pub til Pub fra kl. 19
Man 22. aug - Tors 25. aug
 Foreningsdagene ved Frederikkeplassen
Ons 24. aug 
 Fadderordningen: Rebusløp, kl. 11
 Realistforeningens onsdagspub fra kl. 18.59
 Frederikkebygningen
Fre 26. aug
 Realistforeningens fredagspub fra kl. 18.59
 Frederikkebygningen
Lør 27. aug
 Den store festen på Chateau Neuf fra kl. 21.30

Semesterstart


