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Dette har vært en spesiell jule-
ferie. Mange av oss har måtte 
møte denne julen uten en kjær 
venn til julematen. Det var 
denne julen det var smørkrise 
i Norge.

Vi kjenner alle de vanlige in-
nvendingene: Det er latterlig 
å klage på smørmangel når 
det sulter mennesker på Af-
rikas horn, vi har hatt andre 
nasjonale kriser å tenke på 
dette året, osv. Allikevel har 
mange reagert på denne lille 
katastrofen i norsk smørhan-
del, og hvorfor skulle de ikke 
det? De har jo all grunn til å 
klage når vår lille Sovjetstat 
har feilberegnet i sin diktato-
riske planøkonomi, grunnet 
en slankeepidemi de i likhet 

med private aktører burde ha 
forutsett en hel sesong før den 
ble startet, og dette medfører 
at de hjemmelagede pepperka-
kene ikke er like usunne i år 
som i fjor. Som de fleste andre 
har også min familie fjorårets 
julebakst liggende i kakebok-
sene, og jeg kan tydelig smake 
forskjellen.

Se på margarinprodusentene: 
Uansett hva slags slankeepid-
emier som måtte ramme, har 
disse private aktører alltid mer 
enn nok varer til rådighet. Hyl-

lene er til enhver tid fulle av 
ikke bare én, men opptil flere 
margarinmerker, og uan-
sett hvilken som er populær 
å kjøpe, så fylles det på med 
mer. Det private marked er et 
overflødighetshorn av både 
melk, honning og også smør, 
og uansett hvor mye som for-
brukes, kan de alltid trylle 
frem mer. Man kunne kan-
skje ta seg i å undre hvor alle 
disse produktene blir av når 
folk ikke kjøper like mye, men 
dette viser tydelig at man ikke 
har forstått det grunnleggende 

ved markedsøkonomi: Den 
kan gjøre mirakler, og tryller 
både smør og margarin ut fra 
løse luften ved behov.

Så bør jeg, med denne vissh-
eten, ikke klage hvis jeg ikke til 
enhver tid har tilgang på eth-
vert produkt jeg kunne tenke 
meg å kjøpe? Såklart bør jeg 
klage; det er min rett, faktisk 
er det en menneskerett! I det 
minste i min del av verden.
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Torkil Vederhus
Realistlista

Hackerne - fremtidens gründere

“Det er hobbyhackere som har endt opp 
med å tjene penger på å endre verden.

Det å studere realfag blir 
av mange utenforstående 
sett på som litt kjedelig; 
realfag har ofte fasitsvarene, 
og gir lite rom for tolkning 
eller kreativitet. Andre vet 
hvor feil dette er. I nyeste 
nummer av Husbjørnen 
er det blitt lagt vekt på 
kreativitet og nyskapning, for 
å minne alle tørre realister 
der ute på hvilke muligheter 
de med sitt studium har 
foran seg.

Her kan du lese om hvordan 
Kunnskapsdepartementet’s 
handlingsplan er blitt 
gjort om til handling ved 
Universitetet i Oslo, og 
hvordan realfagsstudenter 
bruker kunnskapen sin til 
å bli gründere. Nyskapning 
skjer hver dag innen 
forskning, og hvordan 
forskningen kan komme 
menneskeheten til gode 
jobbes det også hardt med, 
hver dag.

Husbjørnen har også forsøkt 
å være innovative, noe du 
lett kommer til å oppdage 
når du leser avisen. I likhet 
med andre aviser ønsker vi å 
utvide leseropplevelsen ved 
å legge inn linker til ulike 
nettsider i form av QR-koder 
som kan scannes.

Da gjenstår det bare å be deg 
ha en fin dag og et godt nytt 
år, oppfordre deg til å tenke 
kreativt og dessuten anbefale 
deg å kontakte Husbjørnen 
dersom du kunne tenke deg 
å skrive, ta bilder for, eller 
designe MatNat’s desidert 
beste fakultetsavis.

Leder

2013 skal være innovasjonens år ved 
Universitetet i Oslo. Styret har ikke bestemt 
hva det egentlig skal bety enda. Forhåpentligvis 
kommer hackere til å bli inkludert i satsningen. 
For vi er i hackernes tidsalder.

Engelsk wikipedia lister opp tre forskjellige 
definisjoner av hackere. Mange hackere passer 
nok flere av persontypene, de hører tross alt 
sammen. Alle tre vil være kjente for en opplyst 
realist: 
-Banditten, som bruker sine egenskaper til å 
bryte loven. En del slike banditter har rottet 
seg løst sammen i Anonymous, og forsvart 
bandittvirksomheten sin med å fronte en 
politisk mening/sak. Andre banditter livnærer 
seg på å stjele andres identiteter uten politiske 
baktanker.
-Idealisten, som hater autoriteter og mener 
hele verden skulle vært som wikipedia. Mange 
distribusjoner av Linux holdes i live av slike 
idealister, og det går slettes ikke dårlig.
-Hobbyisten, som setter sammen og gjør små 
endringer på elektronikk og programvare.

Av de tre persontypene er det hobbyisten 
Universitetet i Oslo burde satse på. Institutt 
for Informatikk har skjønt dette. I tredje etasje 
i Ole Johan Dahls hus er det et eget rom for 
hobbyhackerne blant studentene. Her finner du 
alt av skruer, ledninger og verktøy for å kunne 
hacke sammen din egen lille robot, romoversikt 
eller fjernstyrte båt. Det arrangeres kurs i 
aktuell programvare og arbeidsmetoder. Det er 
studenter som holder kurs og som i stor grad 
driver rommet, som kalles sonen.

På denne måten har Universitetet i Oslo fått 
sitt eget hackerrom, eller hackerspace som 
de anglifiserte hackerne kaller det. Det finnes 
allerede et slikt hackerspace i Oslo. Hackeriet 
ble opprettet 17. desember 2009. At Hackeriet 
stort sett har sine samlinger på Hausmania 
understreker rebell-identitetene hackere ofte 
har. Hackeriet består av bortimot 20 hackere 
som møtes innimellom og jobber med 5-6 
prosjekter. Prosjektene går på alt fra å lage en 
“4 engine Electronic Speed Controller” til å holde 
egne kinovisninger.
Det er forsåvidt heller ikke nytt at Universitetet i 
Oslo har en gjeng som driver med hobbyhacking 

i ny og ne. Foreningen PING (Program-, 
Informasjons- og Nettverksteknologisk Gruppe) 
har drevet med akkurat dette helt siden 1997. 
Aktivitetene her er nok fort enda mer avanserte 
enn det de driver med i Sonen. Andre UiO-
foreninger er også ivrige hobbyhackere. Radio 
Nova ved Det Norske Studentersamfund har en 
egen gjeng som mekker sammen radioutstyr og 
annet utstyr. 

Hvorfor skal vi bry oss om disse hackerne? Fordi 
hackerne er på fremmarsj. De blir flere og flere, 
og har mer og mer og si i samfunnsutviklingen. 
Banditthackerne har Anynomous, som har 
bidratt til politisk endring og engasjement i 
store deler av verden. Idealisthackerne har 
Wikipedia, som uten tvil har revolusjonert 
verdens forhold til kunnskap. Vi har enda ikke 
noen utdanningsinstitusjon i Norge som utnytter 
tankegangen bak Wikipedia til det fulle. 

Men hva har hobbyhackerne? Driver ikke de bare 
og diller med småting som ikke har noen effekt 
på samfunnet ellers? Feil! Det er hobbyhackere 
som har endt opp med å tjene penger på å endre 
verden. Google, Facebook og Apple ble alle 
startet opp av en eller flere hobbyhackere.  Larry 
Page og Sergey Grin, Marck Zuckerberg og Steve 
Wozniak var alle klassiske hobbyhackere, som 
gjerne deltok i hackerspaces, og som på ingen 
måte startet med visjoner om å revolusjonere 
verden med deres prosjekter. De skulle bare lage 
et litt bedre produkt enn det som allerede fantes, 
tilpasset deres egne og andre i samme krets sine 
behov. I dag drives disse bedriftene i stor grad 
med inspirasjon fra hackerspace-tankegangen, 
bortsett fra at man selvfølgelig tjener massevis 
av penger på det.

Det er ved pengene nøkkelen ligger. For UiO 
handler innovasjon om muligheten til å kunne 
komme med nye idéer og ny forskning man 
kan tjene penger på, og faktisk tjene penger på 
dem. Studentforeningen Start UiO og Senter 
for Entrepenørskap jobber godt med akkurat 
hvordan man skal kunne komme frem til det 
punktet hvor man tjener penger på idéen sin. 
Utfordringen ligger i å få hobbyhackerne til å bli 
med på å tenke penger, og ikke bare moro. Hvis 
Universitetet i Oslo klarer det, har de klart noe 
stort.

KOMMENTARER
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Kunnskapsdepartementet lanserte i 
2009 en plan for å fremme innovasjon 
i utdanning. Dette gjelder utdanning på 
alle nivåer og innenfor alle fagområder. 
Er dette nok til å skape fremtiden vi skal 
leve av? Innovasjon på barneskolen? 
 
Etter planen fra departementet skal 
innovasjon læres fra barneskolen og 
helt opp til master. Universitetet i Oslo 
har fulgt opp dette ved å lage faget 
ENT1000. Dette er et fag alle kan ta som 
frie studiepoeng. I tillegg er det nå mulig 
å ta både en mastergrad og doktorgrad 
i innovasjon og entreprenørskap. 
Universitetet i Oslo er kjent for å ha 
en akademisk tilnærming til alle fag – 
også de praktiske. Spørsmålet er om vi 
egentlig blir flinkere til å tenke nytt ved 
å lese om det? En av tre jobber i offentlig 
sektor. Dersom vi skal ha noe å leve av 
når oljeeventyret er over må flere satse 
på egne ideer og våge å skape bedrifter 
som kan drive samfunnet fremover. 
 
Start UiO
Start UiO er en frivillig organisasjon 
som har tatt saken i egne hender. Start 
har flere lokallag landet rundt og jobber 
for å få folk til å tenke kreativt. Gjennom 
workshoper og konkurranser utfordrer de 
studenter til å starte sin egen virksomhet 
og å tørre å satse på sin egen kreativitet. I 
tillegg gir de også veiledning til studenter 
som ønsker å starte sitt eget selskap. 
«Alle kan ikke jobbe i offentlig sektor! 
Vi trenger flere gründere i Norge!» 
sier Ane Brenna, leder for Start UiO. 

Start UiO

 
Idédugnaden
I høst arrangerte Start UiO idédugnaden. 
Der fikk unge gründere presentere sine 
ideer for et dommerpanel. Etterpå fikk 
de tips og forslag til forbedringer. Ideer 
og forslag ble premiert. «Det er viktig 
å fremme innovasjon i alle fag. Også 
de akademiske. Innovasjon handler 
om nyskapning, og det har vi bruk for 
uansett!» mener Ane. Videre hevder 
de at Universitetet ikke gjør nok for å 
fremme innovasjon blant sine studenter. 
«Flere steder er det stor prestisje i 
å delta på slike prosjekter. I Oslo er 
det mange som ikke vet hva det er!» 
 
Etthåndstastatur
Heikki Sørum (Bachelor i kjemi, tar 
master i Innovasjon og Entreprenørskap) 
er en av mange som deltok på 
idédugnaden i høst. Her presenterte han 
et ett-håndstastatur.

 
 
 
-    Fordelen med å bruke en hånd er at 
vi kun har to! Ved å frigjøre en hånd har 
du helt andre muligheter til å bevege deg 
eller utføre andre oppgaver samtidig, 
men fremdeles skrive like fort. For 
eksempel er data blitt et viktigere verktøy 
i oljeindustrien, men det kan være farlig 
å ha et typisk qwerty-tastatur hvor du må 
bruke begge hender. Selv om det finnes 
stemmegjenkjenning som kan lette slikt 
arbeid er det mange situasjoner hvor 
støy ødelegger for dette. Ikke bare på en 
oljeplattform, men også i forsvaret hvor 
det blir brukt mye teknologisk utstyr. 
Dersom du blir skutt på vil du gjerne ha 
en ledig hånd!

“Fordelen med å bruke en hånd er at vi kun 
har to!

Andreas 
Kittelsen 

Elina 
Melteig

  Foto: Start UiO



5NYHETER

-    (HB) Når får vi se etthåndstastaturet 
på markedet?
-    Det er ganske stor skepsis til andre 
systemer enn qwerty. Andre tastaturer 
har blitt forsøkt tidligere, men tiden har 
kanskje ikke vært moden for det. Jeg gir 
meg selv 10 år!
-    (HB) Hva synes du om idédugnaden?
-    Det var gøy. Men det var jo ingen 
forpliktelser fra den ene eller den 
andre parten. Jeg tror denne typen 
arrangementer er viktige for å øke 
bevisstheten rundt det å skape noe selv. 
Vi blir ikke nok oppmuntret til dette! Folk 
tørr ikke å ta sjanser. Det handler ikke 
om å ta på seg en upakket fallskjerm og 
hoppe, men å ta kalkulerte sjanser. Det 
er viktig å tørre å ha ambisjoner, spesielt 
blant realister. Vi har muligheten til å 
drive med verdiskapning, og så brukes 
utdannelsen vår til å få en kontorjobb!

Gründerskolen
Gründerskolen er et av tiltakene 
UiO har for å fremme innovasjon og 
entreprenørskap. Ingrid Vee er en av 
mange som har tatt turen til utlandet 
gjennom dette prosjektet. Ingrid studerer 
på masterprogrammet i materialer, energi 
og nanoteknologi, men tok et semester 
på Gründerskolen i Houston, Texas 
først.  Hun og Torunn Kjeldstad (Master 
i Materialer, energi og nanoteknologi) 
reiste sammen våren 2011.
-    (HB) Hva lærte du?
-    Jeg lærte noe annet enn det jeg trodde 
jeg skulle lære! Lederen i firmaet jeg var 
utplassert i var en veldig inspirerende 

person. Han var veldig flink til å ta vare 
på sine ansatte og viste at han satte pris 
på alle medarbeiderne. Jeg lærte mye 
av hans lederstil og hvordan man kan få 
frem kreativiteten i folk. Vi dro på turer 
og på museer. De ansatte fikk bruke 
noe av arbeidstiden til å utforske emner 
som interesserte dem. For eksempel var 
det folk som så på TED presentasjoner 
i arbeidstiden, eller som kunne lese en 
interessant bok og presentere den for 
andre etterpå. I denne bedriften var 
kreativitet viktigere enn effektivitet. 
Folk trivdes og jeg tror at denne måten å 
lede på er mye bedre på sikt enn å være 
en leder som jager etter effektivitet og 
økonomisk gevinst.
-    (HB) Kunne du tenke deg å starte en 
egen bedrift?
-    Ja! Akkurat nå har jeg veldig lyst til 
det, men jeg trenger en god idé.
-    (HB) Hva er en god idé?
-    Det kommer an på hva man legger 
i det selv. For eksempel kom Drop box-
gründeren med en idé som allerede 
fantes. Forskjellen er at han fikk folk til  å 
bruke det. Det handler om å gjennomføre 
det på riktig måte. Etter Gründerskolen 
føler jeg at jeg har et bedre grunnlag 
for å starte en bedrift. Semesteret 
mitt i Houston gav meg selvtillit nok 
til å tenke at jeg kan starte noe selv. 
 

UiO langt fra målet
Selv om UiO har startet programmer 
for å fremme innovasjon og 
entreprenørskap er det fremdeles 
langt igjen til departementets mål 
er nådd. I handlingsplanen heter 
det «Gjennom implementering av 
kvalifikasjonsrammeverket for høyere 
utdanning, skal innovasjons- og 
nyskapingskompetanse være integrert i 
alle fagområder på alle nivåer innen 2012. 
Det er derfor behov for å utvikle arbeidet 
med innovasjon og entreprenørskap i 
høyere utdanning, både som egne fag 
og integrert i øvrige utdanninger.» 
(Handlingsplan Entreprenørskap i 
utdanningen 2009 s.13)

I 2012 er det fremdeles mange fagområder 
som er uberørte av departementets 
handlingsplan. Selv om alle kan velge 
innovasjon og entreprenørskap på 
eget initiativ er det langt igjen til det er 
«integrert» i utdanningen.

http://www.regjeringen.no/upload/KD/
Vedlegg/UH/Rapporter_og_planer/
Entrepenorskap_09_nett.pdf

Foto: Elina Melteig

Foto: Elina Melteig
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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 
forskjellige grunner er litt nysgjerrig 
på hva en masterstudent på 2. året i 
Materialer, Energi og Nanoteknologi 
(MENA) holder på med kan du se 
hva den entusiastiske Ingrid Håøy 
Nygård har å fortelle.

Var det noen spesielle grunner til at 
du valgte å studere MENA?
Jeg har alltid vært glad i matte og 
naturfag, likte spesielt fysikk og kjemi, 
men følte ikke at jeg var bare fysiker 
eller bare kjemiker. Da passet MENA 
veldig godt, for her kan du velge 50:50 
av de to fagene. En stor motivasjon var 
også at studieretningen er sterkt knyttet 
mot fornybar energi.
 
Hvordan pleier masterstudiet å 
være utformet, og hva gjør du i din 
oppgave?
I løpet av de to masterårene tar du 60 
studiepoeng med fag, resten er oppgave. 
Alle får oppgave første semesteret, 
dersom de ønsker det. Du begynner i det 
små, og bruker den første tiden på bare 
å tenke over oppgaven din. Jeg synes det 
er veldig greit at når jeg har hatt om noe 
i et fag kan jeg relatere det til oppgaven 
allerede da.
Selve oppgaven min er induviduell, men 
jeg jobber med en forskningsgruppe som 
holder på med såkalt defektkjemi. Da ser 

Ingvild 
Aabye

Master i Materialer, 
energi og nanoteknologi

Foto: Ingvild Aabye

man på feil i krystaller, og bruker dette 
for å forklare de egenskapene den har. 
En feil kan for eksempel være mangelen 
på et atom, en tom plass. Gruppa ser 
på forskjellige faste stoffer som slipper 
gjennom en type stoff, som oksygen i 
en brenselcellemembran. Det er veldig 
vanskelig å forklare med få ord. Min 
oppgave dreier seg om samme kunnskap 
men i et annet fagfelt: istedenfor 
membraner ser jeg på fotokatalyse, som 
er bruk av lys til å drive en reaksjon. I 
min oppgave ser jeg på dette i forhold til 
å bruke sollys til å rense vann, noe som 
går an selv om det ikke er effektivt nok 
enda. Vi vet heller ikke hvordan det skjer, 
så jeg prøver å bruke defektkjemi for å 
forklare det. For å finne 
defektstrukturen tar jeg 
ledningsemnemålinger av 
en tablett av mitt materiale. 
Jeg ser på hvordan 
ledningsemnemålingene 
forandrer seg når jeg 
påvirker antall defekter ved 
å ha prøven i forskjellige 
atmosfærer og ved ulike 
temperaturer. Så ser jeg 
på hvor raskt jeg klarer å 
ødelegge et fargestoff i vann 
ved hjelp av det samme 
materialet bestrålt med 
UV-lys.
 
Hva slags jobb kan du ta 
deg etter at du er ferdig?
Ja, det er spørsmålet! Jeg 
kan ta doktorgrad, det 
er det veldig mange som 
gjør. Bortsett fra det finnes 
det mange plasser innen 
industri, og i samfunnet 
generelt, der det er behov 
for folk med bakgrunn i 

både kjemi og fysikk. Jeg kan bli lærer 
hvis jeg vil det. Vi har mye kunnskap om 
fornybar energi, så en mulighet er å jobbe 
med formidling av denne kunnskapen til 
media, politikere og industrien. Dette er 
noe jeg brenner for, da jeg ser at det er 
behov for å formidle dette bedre enn det 
blir gjort i dag.
 
Har du noen tips til kommende 
mastergradsstudenter?
Skriv ned alt. Alle småting som du tror 
du husker – men nei, det forsvinner etter 
to-tre uker. Ikke utsett det du gruer deg 
til å begynne på, men sett deg en frist og 
få det unnagjort.

“ “(...) følte ikke at jeg var bare 
fysiker eller kjemiker”
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Unge Fritjof Nansen tok studerte zoologi 
på Det Kongelige Fredriks Universitet (les 
UiO) i 1880. Han viste tidlig at han var 
flink i faget og da studiet var ferdig fikk 
han en stilling som konservator i Bergen. 
Stillingen bestod i å sortere havprøver fra 
ulike ekspedisjoner. Han fattet interesse 
for dette og fortsatte å studere medisin og 
biologi. Dette førte til doktorgraden hans 
om slimålens nervesystem. Han forsket 
videre på nevroanatomi, noe som var et 
forholdsvis nytt felt på den tiden. Hans 
forskning var forut for sin tid og førte 
til en mye bedre forståelse av hvordan 
nervecellene kommuniserer. Nansens 
forskning førte til at det ble gitt en 
Nobelpris til utviklingen av nevroteorien 
i 1906.

Nansen ville gjøre noe ingen hadde gjort 
før. Han ville krysse Grønnland. Det var 
gjort mislykkede forsøk på dette tidligere. 
Nansen ble den første som klarte det, 
men han hadde fått blod på tann. I 
1893 forlot Fram Norge. Hensikten med 
Framferden var å bevise at Nordpolen er 
dekket av drivende is. I tillegg skulle de 
underveis gjøre metrologiske, magnetiske, 
oseanografiske og astronomiske målinger. 
Han hadde også ambisjoner om å være 
den første som satte sin fot på nordpolen. 
Han kom imidlertid ikke dit, men 
ekspedisjonen nådde sitt mål og var en 
stor suksess. Prøvene fra polarområdene 
fikk ham til å gjøre ytterligere prøver 
av havet og dette gav ny innsikt i 
oseanografien. Blant annet fant de ut at 

Den nakne naturviteren
FORSKNING

Relativitetsteorien er siden 1905 blitt 
svært så populær på grunn av de 
interessante konsekvensene den har, og 
tankeeksperimentene de bringer med seg. 
Blant annet tidsdilitasjon; jo raskere noe 
beveger seg - jo langsommere går tiden. 
Alt bygger på Einsteins første postulat 
som sier at lysets hastighet er konstant. 
Dette har flere konsekvenser enn man 
skulle tro. Hvis du kjører bil og kaster 
en ball forover er ballens hastighet = 
bilens hastighet + den hastigheten du 
kastet med. Men hvis du derimot slår 
på frontlysene vil lyset beveger seg med 
lyshastighet, ikke lyshastigheten + bilens 
fart. Vi kan altså ikke lengre direkte legge 
sammen to hastigheter på vanlig vis.

Jeg skal nå beskrive et interessant 
tankeeksperiment som viser hvordan 
dette leder til tidsdilitasjon. Det vi trenger 
er en spesiell klokke bestående av to speil 
festet i taket og på gulvet i et tog, og et 

lyssignal som reflekteres mellom speilene. 
Hver gang lyset reflekteres i et av speilene 
sier vi at det har gått en tidsenhet. Med 
denne klokka måles det hvor fort tiden 
beveger seg om bord i toget. Nå trenger 
vi en person som står utenfor og ser 
på når toget kjører forbi. For henne vil 
lyset bevege seg med toget; personen vil 
oppfatte det som at lyssignalet beveger 
seg i en trekant istedenfor loddrett opp 
og ned, slik en som står inne i toget vil 
oppfatte. Lyset må dermed tilbakelegge 
en lengre distanse før det har gått en 
tidsenhet, som er litt rart. Siden lyset 
alltid har konstant hastighet vil altså 
lyssignalet bruke lengre tid på samme 
distanse. Personen utenfor ser det som 
at tiden om bord går langsommere.
 
Tidsdilatasjon har mange forskjellige, og 
svært interessante, bruksområder. Et av 
de mer spennende er under romreiser. 
Dersom romskipet reiser raskt nok vil 
lange reiser ta svært kort tid, men dette 
gjelder bare romfarerne; når de kommer 
tilbake til jorda vil alle deres kjære 
forlengst være døde.

Svært spesiell relativitetsteori

isen på nordpolen ikke følger vinden, men 
jordens rotasjon. De fant også ut at det 
er ulike sjikt i vannmassene som har ulik 
temperatur og saltholdighet. Dette førte 
videre til ny forskning på havstrømmene.

Nansen var en multikunstner. Ikke bare 
var han en fremragende forsker, men 
han engasjerte seg sterkt i samfunnet. 
Han ivret for unionsoppløsningen og ble 
med tiden diplomat. Han kjempet også 
for flyktninger og bekjempet hungersnød 
i Russland. For dette arbeidet fikk han 
Nobels Fredspris. Han er en av de få 
Nordmenn som vil bli husket utenfor 
Norges grenser. Hvorvidt han har klær 
på seg eller ikke bør ikke ha noe å si for 
hans ettermæle.

Simen Tennøe
Masterstudent i teoretisk 
astrofysikk

Vil du vite 
mer?
En grei link til 
mer informas-
jon om spesiell 
r e l a t i v i t e t s -
teori: 

Nordmannen Fritjof Nansen har vunnet Nobels Fredspris. Han var en 
fremragende forsker, og for ikke lenge siden fikk vi se ham i nettoen. 
Kameralinsen ble bokstavelig talt rettet mot hans mangel på klær, men vi i 
Husbjørnen velger å ha et annet fokus. Her presenterer vi naturviteren Nansen.

Elina
Melteig
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I denne utgaven ønsker Husbjørnen 
å fremheve en del av øltilbudet som 
finnes utenfor RF-puben gjennom 
en presentasjon av vår opplevelse fra 
ølsmaking på Schouskjelleren.
 
Du vet du har kommet til en sann 
ølpub og mikrobryggeri når gangen 
lukter av en blanding av humle og 
brent malt. Idet du trer inn i lokalene 
til Schouskjelleren mikrobryggeri i 
Trondheimsveien 2 er det allerede 
gitt at du har noe å se frem til. Man 
vet at det som venter en er en unik og 
genuin opplevelse.
 
Og stedet skuffer ikke; det lave 
taket, kombinasjonen av mørkt 
tre og mursten, samt de store 
vertshuslignende bordene, gir 
stedet et anstrøk av intimitet og 
hjemmekoslighet. På tross av stedets 
popularitet – da Husbjørnen besøkte 
stedet mandags kveld var det over 
halvfullt – og sannsynligvis store 
utskiftningen av klientell grunnet 
dets appell til ølpilegrimer, føler 
man at dette er et sted man kan 
bli stamgjest. Om Cheers skulle 
filmes i Norge, og målgruppen var 
ølentusiaster, burde det filmes i 
Schouskjelleren mikrobryggeri.
 
Vertskapet bidrar til å styrke denne 
oppfatningen; nå hadde riktignok 
Husbjørnen avtalt en ølsmaking 
med stedets bryggemester John, 
og fikk følgelig VIP-behandling, 
med prøvesmaking av et utvalg øl 
sammen med en innføring både i 
bryggekunst og også de ulike øls 
særpreg, men det var tydelig at 
jovialiteten strakk utover anmeldere. 
Kommer du til Schouskjelleren med 
en tunge for godt øl og interesse for 

Cheers, mate!

Foto: Elma Besic

ølbrygging, kan du være sikker på å 
bli godt mottatt.

Men det får være nok av overtydelig 
– men ærlig – propaganda; la 
oss snakke om det viktige: Ølet. 
Først må vi legge til at dette er øl 
Schouskjelleren brygger selv, og det 
er derfor en hyppig utskiftning av 
ølsorter. Ikke bli skuffet om de ikke 
har det samme utvalget på deres 
besøk; godt øl får dere uansett.

Det første vi fikk smake var en 
IPA på 6.7% kalt Dust Bowl. Ikke 
overraskende var den også tydelig 
ufiltrert, med en tett, hvit skumkrone 
og gul farge preget av innslag 
med rødtoner.

Vi ble opplyst om at ølet var 
brygget på Cascade-humle, 
der man hadde latt humlen 
ligger på toppen av ølet, og 
ikke får anledning til å synke 
ned. Isteden tilfører man ny 
humle ved jevne mellomrom. 
Dette gjør at man får mer av 
humlens særpregede smak, 
og mindre av dens bitterhet.

Dette kunne man også 
merke på ølets aroma: Den 
var kraftig, med et tydelig 
sitruspreg, gjerne av appelsin 
og grapefrukt. I tillegg 
kunne man merke et lite 
hint av vanilje. Tilsvarende 
fant vi i smaken, selv om 
humlebitterheten her var en 
del tydligere, men allikevel 
mild. Ølet kan karakteriseres 
som en leskende sommerøl; 
frisk, med en fruktig kropp. 
I tillegg kommer det også 
her inn et hint av vanilje som 
utgjør en utradisjonell og 
spennende snert.

Det neste ølet ble presentert som 
et øl damene godt kunne like: Det 
var en såkalt Dunkel Weizzen, eller 
mørkt hveteøl, på 6.8%. Det høres litt 
spesielt ut, og det var det også. Det 
første som slo en var den rubinrøde 
fargen – og her menes virkelig 
rubinrød – og den lenge vedvarende 
skumkronen.
Aromaen følger opp denne sære 
fremtoningen, med en vinøs lukt 
med hint av banan, vokslys og nellik. 
Det ledet Husbjørnens anmeldere 
til å tenke på jul og gløgg. Smaken 
er også vinøs, men her opplevde vi 
snarere assosiasjoner til plommer 
og kirsebær, eller mer upoetisk, 

Jørn 
Kløvfjell 
Mjeva
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julebrus, enda med et tydelig hint av 
nellik.
Ølet kunne passe utmerket som et 
juleøl, og hadde mye til felles med 
Nøgne Øs Underlig Jul, med den 
viktige forskjell at Underlig Jul også 
er krydret med kardemomme og 
nellik, mens Dunkel Weizzen klarer 
å skape samme smaksbilde med 
humle, malt, vann og gjær. Også 
imponerende var at man her klarte 
å holde seg innenfor grensen mellom 
vinøs og sur, muligens grunnet bruk 
av brent malt, som også var opphavet 
til den mildt sagt innbydende fargen.
 
Det siste selvbryggede ølet var en 
ode til Moderlandet, altså Russland: 
en Imperial Stout ved navn Imperial 
Bear. Som forventet hadde det ølet 
en krone av høyt, tett og mørkt 

skum, og en mørk farge.
Spesielt med dette ølet var at det var 
brygget på Whiskeyfat, og tydelig 
hadde hentet inn litt av Whiskeyens 
røkte kvaliteter, både i aroma og 
i smak. Mørkbrent sjokolademalt 
hadde også satt sitt preg på både 
aroma og på smak.

Under smakingen av dette ølet 
fikk vi en liten betroelse fra John; 
ettersom han ikke har mulighet til 
å selge ølet utenfor bryggehuset, 
er det viktig for ham å lage øl som 
kan drikkes i mengder. Tunge 
Stouter av typen Mikkellers Beer 
Geek Breakfast er derfor ikke noe 
alternativ. Dette skulle Imperial Bear 
være en illustrasjon på, hvilket også 
var tydelig: Ølet var ikke så søtt som 
aromaen vitnet om, og hadde mye 

tilfelles med irske tørre Stouter, men 
allikevel et temmelig rikt smaksbilde, 
med preg av kaffe, sjokolade og røk.
 
Med disse tre anmeldelsene håper vi 
at vi har kommunisert opplevelsen 
av å smake øl på Schouskjelleren 
mikrobryggeri. Om du anser deg selv 
som en ølelsker, og ennå ikke har 
vært der, så er det absolutt verdt et 
besøk. For de som ikke er like opptatt 
av øl, gjelder den samme anbefaling; 
du vil alltids finne noe godt og 
drikke, og lokalene og betjeningen er 
i seg selv verdt et besøk.

“Om Cheers skulle filmes i Norge, burde det 
filmes i Schouskjelleren mikrobryggeri.

STUDENTLIV

Foto: Elma Besic

Hold deg oppdatert om 
Schouskjelleren på Facebook
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MAD MAX 2: THE ROAD 
WARRIOR og MAD MAX 3: 
BEYOND THUNDERDOME

Regi: George Miller
Med: Mel Gibsen, m.fwl
Apokalypsen: kjernefysisk krig mellom 
to supermakter; drivstoffmangel; total 
ødeleggelse av biotoper.

Dropp den første Mad Max-filmen, den 
er ubrukelig både som underholdning 
og som origin-story. Start heller rett 
på toern. Der møter vi Max, han kjører 
rundt i ødemarka i filmhistoriens feteste 
bil (tweaka Pursuit Special, V8-motor) 
på evig leiting etter mat og drivstoff. 
Kapitalismen har spist sine barn og 
sivilisasjonen gått til grunne: det som 
består er onde morderiske bander og 
små fredlige enklaver der folk i fellesskap 
prøver å karre til seg et levebrød. Max 
havner i klemma mellom banden 
til erkeskruken Humungus og noen 
stakkarer som har et befestet oljeraffineri. 
Så følger en mengde galskap - og det er 
så fantastisk, nydelig bra! Tidenes beste 
biljakt på slutten? Tidenes ondeste, 
galeste skurk? Nei dere, dette er stor 
kunst! Løp og se, ikke no’ å tenke på!
Oooog så fort dere har sett MM2:RW, 
sleng inn MM3:BT!
Der havner Max i Bartertown. Et grimt 
og skittent sted, drevet av metangass 
utvunnet fra grisebæsj. Auntie (Tina 
Turner) regjerer på byens overflate, der 
hun har gjenskapt et uggent speilbilde av 
“sivilisasjonen”. Dvergen Master styrer 
grisebæsj-industrien i undergrunnen 
sammen med sin hypervoldelige lakei 
Blaster. Max fanges i et maktspill mellom 
disse, og mye fullverdig moro oppstår: 
Deriblant en mildt sagt legendarisk 
gladiatorkamp i selveste Tordendomen, 
byens rettsal og Colosseum (“Two men 
enter, one man leaves”, “You know the 
rules: there are no rules” osv).
Filmens første halvdel foregår altså her, 
og det er stor moro. Men så! Max blir 

sendt ut i ørkenen, der møter han en 
skokk med unger. De har opprettet sitt 
eget lille samfunn, litt Fluenes Herre-

style, med en herlig, aboriginer-inspirert 
mytologi og mye fresk språkbruk som har 
glidd sømløst inn i populærkulturen (høy 
gjenkjennelsesfaktor for dem som har 
tilbragt en del tid i South Park). Uansett, 
Max hylles som den myteomspunnede 
frelseren de har ventet på, og stemningen 
den blir surrealistisk og fin.

tl;dr: 2/3 av en av filmhistoriens 
aller, aller beste trilogier, sinnsykt 
innflytelsesrikt og ultimat underholdende.
IMDB: 7.6/10 og 6/10
Rotten Tomatoes: 100% og 81%
Husbjørnen: 9/10 og 8/10

Andreas
Kittelsen

Apokalypse i år?

CHILDREN OF MEN

Regi: Alfonso Cuaron
Med: Clive Owen, Julianne Moore, Michael 
Caine, mfl
Apokalypsen: Systemisk kollaps som en 
konsekvens av at menneskene ikke lenger 
kan reprodusere seg.

Vi befinner oss i 2027, en ganske nær 
fremtid med skikkelig 1984-stemning. 
Menneskerasen er altså ufruktbar, og det 
er lite håp i lufta. En militarisert regjering 
styrer Storbritannia med jernhånd og 
politiet juler opp immigranter over en 
lav sko. Da verdens yngste person (18 år) 
blir tatt av dage bryter det ut global sorg. 
Men så! Kynikeren Clive Owen kidnappes, 
han må hjelpe noen gamle aktivist-venner 
med å frakte en verdifull skatt: en gravid 
jente. Målet er en enklave der noen 
godhjerta vitenskapsmenn holder stand. 
Men det er jo såklart ikke bare, bare. En 
drøss med ulike fraksjoner er nemlig ute 
etter jenta, og filmen blir rett og slett helt 
jævlig intenst spennende etterhvert (tenk 
bykamp i HL2s City 17 og BF 2 og 3).
Cuaron maler et gritty og realistisk 
bilde av et forfallent og fattig og skittent 
England (han brukte visst sitt hjemland 
Mexico som inspirasjon). Filmteknisk 
(lyd, bilde, klipp) står alt til 20 i stil; det er 
noen single-shots her som er helt, aldeles 
enestående, de bare varer og varer, jeg 
har aldri sett no lignende! Neo-klassisk 
musikk (Mahler, Penderecki) setter en 
ekstra uggen spiss på det hele. Bonus til 

THE ROAD

Regi: John Hillcoat
Med: Viggo Mortensen, Kodi Smit-McKee, 
Robert Duvall, mfl.
Apokalypsen: uvisst; systemisk kollaps og 
ødeleggelse av biotoper; menneskerasen 
bortimot utradert.

Far og sønn vandrer rundt i ødemarka 
som to skitne uteliggere/åtseletere. De 
er sultne, kalde og veldig redde. Slemme 
kannibaler vil spise dem opp. Plante- og 
dyreliv finnes ikke, alt er fargeløst og 
dødt. De er vel på vei mot sør, i håp om at 
det skal være litt varmere der. Selvmord 
har seilt opp som en ganske lukrativ utvei, 
og med seg har de en revolver med to 
kuler som de kan benytte seg av hvis ting 
blir for ille. Og så tasler de da, nedover 
en forlatt vei.
Dette er kanskje den aller, aller kjipeste 
filmen jeg noengang har sett. Særlig 
en spesielt bedriten scene henger i: 
spiskammerset fra helvete. Fyfaan, får 
gåsehud bare av å tenke på det! Men 
samtidig som filmen er veldig ekstrem 
i sitt uttrykk, fremstår den som nokså 
realistisk: i møte med en nesten total 
undergang er det ikke urimelig å anta at 
menneskets mørke og egoisme vil spire 
og gro.

tl;dr: en gritty, kjip, ond, fæl, vond, 
bedriten og realistisk (?) film.
Rotten Tomatoes: 75%
IMDB: 7.3/10
Husbjørnen: 8/10

Cuaron for at han ikke hyler budskapet 
inn i øra på seeren, men isteden lister seg 
så stilt på tå at man helt glemmer at, faan, 
det er jo bare en film.

tl;dr: filmteknisk brilliant; fabelaktig 
action der hovedpersonen aldri holder 
et våpen.
Rotten Tomatoes: 93%
IMDB: 8/10
Husbjørna: 8.6/10, ja dere, nå har vi 
begynt med DESIMALER, så presis er 
faktisk vår filmkritikk.

Det er mye apokalypse-fetishering for tida; “hvordan ville nettopp du 
overlevd zombie-apokalypsen?” Et klassisk samtaleemne over noen 
øl. I anledning verdens nærliggende undergang (?) serveres herved et 
knippe godfilmer som kan forberede dere på det forestående.
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Hva var det som fikk deg til å skrive 
deg opp som Realistlistas kandidat til 
studentparlamentet?
Nicolai Solheim: Jeg ble spurt om 
å stille til Velferdstinget i Oslo og 
Akershus, noe jeg syns virket hyggelig 
og spennende! Det var vel de gode 
erfaringene (som vaffelfredag) og 
menneskene som var det avgjørende.
Stian Lågstad: Jeg var nysgjerrig på 
hvordan en student kunne påvirke sin 
egen studiehverdag! Jeg var allerede 
veldig aktiv i Realistforeningen og hadde 
noen venner derfra som har vært og er 
aktive i studentpolitikken, så det var 
veldig greit å snakke med de og få et bilde 
av hvordan man kunne bli aktiv.

Hvilke saker ønsker du å fremme?
Nicolai: Den “saken” jeg ønsker å 
fremme er synlighet blant studenter. Det 
er vanskelig å representere studenter når 
de aller fleste ikke kjenner til oss eller vet 
hva vi driver med. Det å ha studentene 
med tror jeg vil være nyttig i kommende 
saker. Det kan få oss til å fremstå sterkere. 
Jeg tror også at billigere og bedre mat kan 
være noe å sikte mot.
Stian: Jeg sitter i Velferdstinget i Oslo 
og Akershus sitt arbeidsutvalg, og saker 
som angår SiO vil alltid være de viktigste 
for meg. Vi skal i år jobbe mye med bl.a. 
helsetilbudet.

Hva tror du kan være årsaken til at 
Realistlista styrkes i studentpolitikken?
Nicolai: Det er alltid noen som drar 
lasset, og vi har vært så heldige å ha noen 
fantastiske ildsjeler med et godt nettverk 
og pågangsmot!
Stian: Vi er en flink og aktiv gjeng! Til 
tross for at vi har sett alle sesongene 
av stargate, har fortid som proffe 
pokemonkortspillere og slår hodet hardt 
i veggen hver gang vi blir rickrolla så 
er vi også sosiale, til tider vittige og får 
gjennomslag for sakene våre.

Kunne du tenke deg å fortsette i 
politikken eller annen form for 
organisasjonsarbeid?
Nicolai: Jeg har jobbet 
med organisasjonsarbeid de siste 7 årene, 

Fra RTS til RLP*
Om realistene svikter i sitt engasjement for nasjonal politikk, gjør de det 
bra i studentpolitikken. Realistlista går frem med to nye representanter 
i studentparlamentet. Husbjørnen har intervjuet disse for å høre hva de 
tenker om det politiske engasjementet blant studentene.

så jeg kommer nok til å fortsette med et 
eller annet spennende når denne perioden 
er over. Politikken får vi se på.
Stian: Jeg skal helt klart fortsette med 
organisasjonsarbeid, men jeg vet ikke om 
jeg skal fortsette i politikken når jeg er 
ferdig som student.

Opplever du et engasjement for 
studentpolitikk blant den jevne realist?
Nicolai: Nja, noe er det jo. Men vil si 
at engasjementet for fest står realistene 
nærmere enn det studentpolitikken gjør.
Stian: Engasjementet hos gjennomsnitts-
studenten skulle gjerne vært mye høyere, 
men vi hører jo at folk legger merke til 
ting vi gjør og støtter det – så det er vi 
veldig fornøyde med!

Vil du anbefale flere å delta aktivt i 
studentpolitikken, gjerne ved å stille 
som listekandidater?
Nicolai: Absolutt, men ikke nødvendigvis 
som listekandidater, selv om det er den 
greieste måten å skaffe seg en billett inn 
i vår verden. Det må også nevnes at det er 
flere nivåer av studentpolitikk, og det er 
helt greit å begynne på gulvet. Det gjorde 
jeg, og jeg henger vel igjen der fortsatt
Stian: Ja! Ikke bare jobber man for å 
realisere studentene gode studiehverdag, 
man møter kule mennesker og har det 
dritgøy på veien!

Opplever du en forskjell på Realistlistas 

studentpolitikere og representanter fra 
de mer partipolitiske listene?
Nicolai: Jeg ser ihvertfall den likhet at 
det er nokså mye svada begge steder. Litt 
forskjell er det jo, men det går mer på syn 
og holistiske perspektiver.
Stian: Tja.. Man kan hvert fall se noen 
forskjeller mellom fakultetslistene og 
de politiske listene. Førstnevnte setter 
kreftene inn for å endre på ting som 
studentene ved det aktuelle fakultetet ser 
og nyter godt av med én gang, mens de 
politiske listene bryr seg mer om de store 
spørsmålene.

Hva er den viktigste ressursen realister 
kan være i studentpolitikken?
Nicolai: Seg selv!
Stian: Vi er viktige i studentpolitikken 
fordi vi tar med oss konkrete saker 
opp fra foreninger, fagutvalg og 
institutter og inn i studentparlaments- 
og velferdstingmøtene. Vi skaper med 
kreative og morsomme aksjoner de 
reaksjonene som må til for å endre på 
ting.

Avsluttende: Er politikk viktig?
Nicolai: Ja, men det må ha et innhold.
Stian:Ja! Selvstyrt er velstyrt, det er 
studentene som best vet hvordan man 
utdanner de beste bidragsyterne!

STUDENTLIV

*Real life politics

Jørn 
Kløvfjell 
Mjeva

Foto: Privat

Velferdstingets 
hjemmesider
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BJØRNENS BAKSIDE

Ferie dere, er ikke det en herlig tid? Ved et 
tryllestøt er ens vanlige rutiner snudd på 
hodet og vrengt, og man må innfinne seg 
med en helt ny rytme. Vi studenter bruker 
brorparten av eksamenstiden vår – det vil 
si den brøkdelen som ikke går med til litt 
eksamenslesing og øvrig prokrastinering – 
til å lengte etter det øyeblikk der vi er frie. 
Frie fra forpliktelser og stress, i det minste 
til etter nyttår.

Noen er også så heldige at de får innlede 
sin ferie med et smell, gjerne med en form 
for feiring, som markerer at nå går vi inn i 
en ny tilstand i vår tilværelse. Juleferien er 
særdeles spesiell for oss nordmenn, da vi 
jo vet at etter den første feiringen, vil flere 
komme, med god mat, godt samvær, og 
ikke rent lite alkoholholdige drikkevarer. I 
tillegg slipper vi å regne det siste med i årets 
øvrige regnskap, da dette tross alt er noe vi 
gjerne gjør med familien, og uansett aldri 
overskrider mer enn noen glass vin, noen 
dråper Aqua Vita for dem av oss som liker 
å være tradisjonelle, samt litt øl. Kort sagt er 
det nesten ingenting å regne med.

 

Vi skal selvsagt ikke glemme våre kjære 
medisinere, som heller ikke kan ta seg fri 
i julen, men heldigvis er disse jo av natur 
masochister, så man trenger ikke å synes 
særlig synd på dem. I tillegg får de jo også 
sin porsjon ribbe, lutefisk, torsk, and eller 
pinnekjøtt – korrigert etter nasjonal og 
regional tilhørighet – så litt glede må de vel 
finne i sin lidelse. Jeg nevner dem bare fordi 
de ikke skal være riktig glemt; vi MAT-NAT-
ere har en lei tendens til å glemme våre 
brødre og søstre på Domus Medica.

Derimot, som jo alltid er tilfellet når vår 
hjernekjemi overeksponeres, kan mange 
oppleve den litt uhyggelige ferieblues. 
Denne kommer til oss i større eller mindre 
grad, og rammer oss på ulike tidspunkt i vårt 
ferieløp, men for mange er den uvegerlig. 
Det er dessverre slik at forventninger gjerne 
bygges opp rundt enkelthendelser, snarere 
enn perioder, og derfor glemmer man 
gjerne – i eksamenstidens feberhete – at 
det er mellomrom på hele dager mellom de 
store familie- og venneselskapene. Følgelig 
legger vi heller ingen plan for disse dagene, 
mens de som husker dem gjerne tenker seg 
at disse dager kan brukes på kjekke, men 
aldeles ikke matnyttige aktiviteter, og her 
har de av oss som ennå ønsker seg dataspill 
til jul en klar fordel.
 

Idet spillet er over, og gavene ikke har 
like mye glans over seg som de hadde 
julekvelden (denne glansen er riktignok 
redusert med årene, men det glimter 
heldigvis tidvis til), sitter man imidlertid 
igjen med ødelagt døgnrytme, en 
passivitet som man må bruke halvparten 
av det kommende semester på å riste av 
seg, samt lite å ta seg til. Man tar seg i å 
lengte – selvsagt ikke ubetinget – tilbake til 
studiehverdagen, hvilket man finner svært 
bittert. Man synker da ytterligere dypere 
ned i passiviteten, og vil med det ha det 
tilsvarende vanskeligere å faktisk tilpasse 
seg hverdagen når den kommer. Denne blir 
da tilsvarende undervurdert som ferien ble 
overvurdert, hvilket man er fullt klar over, 
og av den grunn opplever som enda bitrere.

Der finnes imidlertid, om ikke en kur, så i 
det minste råd som kan hjelpe mot denne 
ulykkelige tilstand, her referert til senere 
bruk:
1. Plassér den beste lenestolen foran peisen.
2. Sett på passende musikk. Selv foretrekker 
jeg jazz, gjerne av John Coltrane eller Oscar 
Peterson, mens Nick Drake reserveres til de 
anledninger der feriebluesen virkelig har 
satt seg. Unngå for all del julemusikken.
3. Hent frem den boken du gjerne 
skulle lest, fortrinnsvis skjønnlitterært. 
Hornblowers eventyr er ikke å forakte.
4. Flytt deg ikke fra stolen for annet enn å 
hente inn mer peisved, spise eller gå på do. 
Prøv på denne måte å ri ferien av.
 
Det fjerner ikke feriebluesen, men i det 
minste holder du deg varm.

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

Blues fra asylet
11.02: Semesterstartfest i Farmasibyggets kjeller
13.02: Upopulær Aften; «Hva foregår i hodet 
ditt?» kl. 19.00, Chateu Neuf 
16.02: Bedriftspresentasjon m/McKinsey, 
Sophus Bugge aud. 3 kl. 17.00 (arr.ansvarlig: RF)
16.02: IAESTEs Næringslivsdag, fra 
09.00 – 15.00 i Idrettsbygningen (bla .a 
sommerjobbmaraton og konkurranser)
17.02: Akademisk Vorspiel; «Styres atferden vår 
av genene?» kl. 19.00, Chateu Neuf
17-19.02: Skepsiskonferansen Kritisk masse; 
foredrag m/psykolog Richard Wiseman, fredag 
17. i Sophus Lies auditorium, gratis inngang – 
resten av konferansen krever billett.
23.02: RealFrokost, tema er ubestemt, Uglebo 
kl. 08.30 (arr.ansvarlig: RF) 
23.02: Realistlistas årsmøte kl. 16.00 i Ole Johan 
Dahls hus, Simula-auditoriet
07.03: Onsdagsdebatten; «På tide at 
utdanningsbobla sprekker?» kl. 19.00, Chateu 
Neuf
16.03: Åpningsfest RF-kjelleren i Vilhelm 
Bjerknes Hus – Etter åpningen vil snart RF-
kjelleren og kafèen igjen by på bafler, quiz og 
annet kos! 
 

Vi anbefaler

HUSBJØRNEN
bjoernen@rf.uio.no

Lyst til å bli

Skriv om mat, tegne-
serier, politikk, film, 
musikk, fysikk eller alt 
midt i mellom. Send 
oss en mail, og du kan 
bli med i Husbjørnen!

journalist?

Lik Husbjørnen på Face-
book


