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Redaktør
Jeg elsker overnaturlig
snakk og uforklarlige
fenomener. Enten det kun
er for moro, eller det handler om å prøve å forstå
en eventuell vitenskap
bak det, så er det utrolig
underholdende. Monstre
under senga eller blodsugende vampyrer var kanskje ikke så festlig å høre
om da jeg var liten, men
allerede som barn fant jeg
naturen og dens mysterier
spennende. Jeg husker
veldig godt første gang
jeg så «Harry Potter og

de vises sten». Skummel?
Ja. Prøvde jeg å få noe til å
levitere ved å hviske «Vingardium Leviosa» lavt for
meg selv? Gjett om.
Som barn er man lett
mottakelig for skrøner og
filmer, og det virker som
om barnet i meg fortsatt
har en liten (eller stor)
plass i meg. Min nyeste
fascinasjon er zombier.
Misforstå meg rett, Hogwarts vil for alltid være
min drøm, men en eller
annen gang må man
slutte å vente på det velkomstbrevet. De har nok
glemt meg, så nå er det
på tide å bli hekta på noe
annet. Det begynte som et
forsøk på å overvinne min
frykt for skvettescener, og
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plutselig hadde jeg sett alt
som var av «The Walking
Dead». Før jeg visste ordet av det lå «The Zombie
Survival Guide» og ventet
på meg på postkontoret.
Personlig hadde jeg valgt
et sverd og pil og bue som
våpen, hvis noen lurte.
Nå ble det mye snikksnakk, men jeg håper
det var mulig å lese mellom linjene at temaet vi
ønsker å belyse denne
gangen er det overnaturlige. Det som ligger
hinsides naturen. Er alt
som er naturlig så mye
tryggere enn det som er
overnaturlig? Og er disse
«skrønerhistoriene», vi
hører om, mulige?
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Blind tro på det naturlige
Katharina Vestre

Noen
av
de
farligste
giftstoffene
vi
kjenner,
produseres i naturen av
planter, sopp og dyr. For
eksempel skyldes det nådeløse
giftmordet i Agatha Christies
første roman, The Mysterious
Affair at Styles, hundre
prosent naturlig stryknin.
Giften lages av frøene til et
relativt pent tre, Strychnos
nux-vomica,
med
hvite
blomster og dypt grønne
blader. De ser uskyldig ut,
men spiser du frøene kan du
vente deg stivhet i kroppen
og kvelningsfølelser, deretter
groteske ansiktsgrimaser og
rykninger i kropp og lemmer.
Du dør etter få timer. Andre
eksempler er toksiner fra
alger i blåskjell, som kan gi
nerveskader, og dødelige
soppgifter.

Til tross for at naturen er
i stand til å produsere de
grusomste gifter, er det ingen
fraser som fungerer bedre
enn «100 % naturlig» når
man skal selge kosmetikk
eller mat. Mange viser enorm
skepsis mot menneskeskapte
stoffer, men når det kommer
til naturen, er alt godt og
trygt. Produserer du en
krem med påskriften «tilsatt
nyttige kjemikalier, rett fra
fabrikken», kan du like godt
melde deg konkurs med
det samme. Dette til tross
for at tilsetningsstoffene er,
nettopp, nyttige. De fleste er
enige om at det ikke er spesielt
sunt å smøre seg inn med
mugg og bakterier, og derfor
tilsettes konserveringsmidler.
Intensjonen er å fjerne
naturlige giftstoffer, ikke å
forgifte oss.
Hvorfor er mange så skeptiske
til
tilsatte
kjemikalier?
Kjemisk
navnsetting

assosieres med stinkende
laboratorier
og
skumle
industrianlegg. Stoffene høres
fremmede og farlige ut. Ta
for eksempel metylparaben,
et konserveringsmiddel som
brukes i en rekke kremer,
og som også forekommer
naturlig i blåbær. Kall stoffet
«blåbærekstrakt», så har
du noe å selge. Det samme
gjelder askorbinsyre, eller
E300. Skumle navn på det
evig populære vitamin C.
Media
forsterker
ofte
skepsisen til kjemikalier.
Dagbladets lørdagsmagasin,
Magasinet, trykket i august
i år en lang artikkel under
den voldsomme tittelen «Gift
på menyen». «Du spiser en
cocktail av sprøytemidler,
tungmetaller og miljøgifter
hver eneste dag», advarer
de. Det moderne jordbruket,
med bruk av kunstgjødsel,
blir artikkelens onde skurk.
Økologisk mat er derimot

uskyldig og helt giftfri, lover
de. Virkeligheten er ikke like
enkel. Økologisk jordbruk kan
drives på jord som inneholder
giftige tungmetaller, og
grønnsakene kan bli angrepet
av sopp som produserer
giftstoffer. Om noe er giftig
avhenger alltid av hvor mye
av det vi får i oss. Når ørsmå
rester av plantevernmidler
kvalifiserer som gift, kan man
like gjerne si at kefir er giftig
siden det inneholder små
mengder alkohol.
Dette betyr ikke at man skal
være fullstendig ukritisk til
bruk av tilsetningsstoffer
og
menneskeproduserte
kjemikalier.
Utviklingen
skjer i et svært hurtig tempo,
og det er viktig å forske på
hvordan stoffene påvirker
oss. Skepsisen bør imidlertid
ikke være forbeholdt det
menneskeskapte. Kunnskap
om naturlige giftstoffer er
minst like viktig.
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M idtsidepiken
Elina
Melteig

En kosmetisk kirurg sa en gang at «I
fremtiden vil alle dø vakre.» Personlig
tror jeg alle vil dø like. I alle fall om vi
skal tro kosmetisk kirurgi-statistikken
i Oslo.
Botox-injeksjoner er blitt relativt
vanlige i Norge. Unge og gamle iler til
skjønnhetsklinikkene for å få fylt opp
ansiktene i kampen mot rynkene. Det
er besynderlig at aldersgrensen er 18
år, og ikke høyere. Klinikkene har lurt
befolkningen i Norge til å tro at vi alle –
generelt sett – er rynkete og stygge. Det
kan godt hende at vi er det, men spiller
det egentlig noen rolle?
Barbie som forbilde
Flere og flere finner ting å fikse på.
Ikke fordi de trenger å fikses, men fordi
en viss industri (som gjerne vil tjene
uhorvelig mye penger på din dårlige
selvtillit) har fortalt deg det. Litt. Hver
dag. I mange år. Moteblader for både
kvinner og menn forteller oss hvordan
vi skal se ut. I det siste blir det lagt stor
vekt på glatte ansikter. Det kan Botox
hjelpe deg med. Botox er nemlig en
nervegift som kutter kontakten mellom
muskelen og hjernen. Dermed slapper

Jumping Jack

muskelen av (den får jo ikke beskjed om
å gjøre noe), og rynkene i panna forsvinner. Det gjør også din evne til å uttrykke
deg. Du får nemlig store problemer med
å lage grimaser. Du kan kun smile falskt
– fordi resten av musklene i ansiktet
ikke virker lenger. Om alle tok Botox,
ville dette resultert i alvorlige problemer
med kommunikasjonen. Det spiller
ikke bare en rolle hva du sier, men også
hvordan du sier det. Det er ikke særlig
mange som føler seg imøtekommet av et
stivt dukkeansikt.
B-effekter
Botox kan faktisk påvirke kroppen
andre steder enn der den ble injisert.
Dette kan forårsake mye trøbbel. Du
vil for eksempel ikke at hjertet ditt skal
svikte, bare for å se pen ut. Man skal
lide for skjønnheten, ikke dø for den!
Hvis du har tatt Botox og merker at
du har hes stemme, rykninger i øyet,
problemet med synet, kløe, irritert hud,
ujevn hjerterytme, smerter i brystet,
muskelsvakhet, mistet kontroll over
blæra, pustevansker, problemer med å
snakke eller svelge, da bør du kontakte
lege. Dette er symptomer på at Botoxen
du har i panna (eller andre steder) er
kommet på avveie.
Bakterie med stor B
Botox, eller botulinumtokxin A, kommer fra bakterien som gir sykdommen
botulisme. Det er en potensielt dødelig

Av Robert Erlandsen

sykdom. I Norge er det sjeldent at noen
dør av botulisme, men det hender at
man rundt juletider har spist dårlig rakfisk. Om rakfisken ikke har blitt behandlet på riktig måte, kan dette resultere i
botulisme.
Mer enn skjønnhetsserum
Botox kan brukes som behandling for
en del plager (som ikke har med rynker
å gjøre). Ettersom det er en nervegift
og får musklene til å slappe av, kan
det brukes i tilfeller hvor det å senke
muskelaktiviteten kan være en fordel.
For eksempel kan det brukes i behandling av leamus (hyppige rykninger i
øyet) eller ved ekstreme menssmerter.
I det siste har man også forsket på
hvorvidt Botox kan brukes i behandling
mot migrene. Botox har vært brukt i
forskjellige medisinske sammenhenger
siden 80-tallet. Når det brukes i medisinsk sammenheng, under kontrollerte
forhold, er dette et veldig nyttig medikament. Imidlertid vet man ikke så mye
om hvordan et høyt forbruk av Botox vil
påvirke kroppen over tid. Man vet heller
ikke om gjentatte behandlinger med
Botox kan skade musklene permanent.
Hvis sistnevnte er tilfellet, vil man da
kunne bli lam i de delene av ansiktet
man proppet med Botox. Du vil være
vakker helt til skjønnhetsidealet endrer
seg, og det å kunne smile blir in igjen.
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Mangler det
medisinske fakultet
Ingvild
Aabye

Etter at Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet vedtok at de ville
åpne for det, kan det nå hende at Universitetet i Oslo, landets største
utdanningsinstitusjon og et symbol for
vitenskap og fornuft, ender opp
med å opprette en utdannelse i kiropraktikk. Kiropraktikk, som trass
mange tiår med forskning ikke har vist
seg å ha noen tilsynelatende
effekt utover en begrenset positiv
virkning på noen rygg- og
muskelplager. Kiropraktikk, som er en
offentlig godkjent helseprofesjon
selv om flere av landets kiropraktorer i
dag tilbyr behandlinger det
enten mangler forskning på eller gjennom forsøk er påvist at ikke har
noen effekt.
De som er tilhengere av at UiO skal tilby
kiropraktikkutdanning peker
på at forskningen på feltet vil bli bedre,
få høyere kvalitet og en
tverrfaglig bredde. Slik sett er det slett
ikke en dårlig ide, mer
forskning er som oftest bra. Men en
forutsetter at denne forskningen
faktisk gir de resultatene en trenger for
å kunne legitimere videre
forskning. Når en nå tilbyr en utdanning
i et felt som i stor grad
mangler en god vitenskapelig grunnmur, risikerer en i verste fall å
utdanne mange studenter til arbeidsledighet. Eller i det minste til
utøvere av alternativ medisin – et helt
annet arbeidsliv enn studenten
ble forespeilet da hin tross alt har en
utdannelse fra landets største
universitet.
Fakultetsstyremøtets protokoll fra da
styret vedtok å støtte
opprettelsen av studiet, forteller at dette
var en hastesak det kun ble
orientert om muntlig. De fikk heller ikke
i tilstrekkelig grad

ryggrad?

involvert alle fagmiljøene og studentene
i saken, og
studentrepresentantenes forslag om å
utsette saken ble nedstemt.
Akademikerne uttrykte også senere
bekymring for en eventuell
opprettelse av studiet, blant annet fordi
kiropraktikk ikke er godt
nok forankret vitenskapelig. De peker
også på at tilsvarende studier i
Oslo er knyttet til HiOA, ikke UiO, og
savner en begrunnelse for
dette.

kapelige som skulle inn i studiet
ved UiO, og at dette skulle styrke
kvaliteten på kiropraktikk som
helsetilbud. Videre skal visst UiO heve
kvaliteten på forskning, og
forhåpentligvis finne det vitenskapelige
grunnlaget kiropraktikken
mangler. Gundersen stilte spørsmål om
hva
Det medisinske fakultet ville gjøre dersom det viste seg at kiropraktikk
ikke hadde noe for seg, men spørsmålet
ble ikke videre diskutert.

I en debatt på NRK mellom leder for
Norsk Kiropraktorforening, Jakob
Lothe; Professor i biologi, Kristian
Gundersen; og professor i ortopedi,
Lars Engebretsen ble det heller ikke
klart hvorfor Det medisinske fakultet
skal opprette studiet. Både Lothe og
Engebretsen, som representerte
tilhengerne av å opprette det nye
studiet, var enige om at det
vitenskapelige grunnlaget for kiropraktikk i dag er tynt. Engebretsen
la vekt på at det kun var det vitens-

Det kan virke som om forslaget i stor
grad er politisk begrunnet der
det mangler vitenskapelig begrunnelse.
Norsk Kiropraktorforening har i
mange år jobbet for å få en norsk utdannelse i kiropraktikk, og siden
svært mange av de med ryggplager
ender opp hos kiropraktorer i Norge,
ser det ut som om behovet for flere kiropraktikere er der. Hvordan
styret ved Det medisinske fakultet argumenterte innad for opprettelsen,
derimot, er et annet spørsmål.
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D E
Siri
Tveitan

Epidemier og pandemier har alltid vært
kjent for å sende mennesker i graven.
Jo lenger tilbake i tid man går, jo flere
døde av smittsomme sykdommer. Dette
grunnet dårligere hygiene og mangel
på kommunikasjon blant landene
eller verdensdelene som ble rammet.
Tuberkulose, kolera, pest og influensa
er alle eksempler på sykdommer som
har ført til epidemier eller pandemier,
men til tross for all viten vi har om
smitte har vi fortsatt vanskelig for å tro
at noe som en «zombie-apokalypse»
kan oppstå. Døde kropper som står
opp fra de døde for å spise hjernene
våre, høres like sannsynlig ut som at
det står en krukke med gull i enden av
regnbuen. Så er spørsmålet: Er det det?
Klassiske zombier
De første zombiene beskrevet, har sin
opprinnelse fra folklore på Haiti. Det
sies nemlig at det har hendt at mennesker
der har vært i en transe etter å ha besøkt
trollmenn. Disse trollmennene mener å
ha skapt zombier fra levende personer,
og å ha brukt dem til tankeløse slaver.
De er visst ikke så farlige så lenge de
ikke blir tildelt salt. Salt vekker sansene
deres til live igjen. Dersom sansene
vekkes til live, vil de også ønske å spise
hjernene til andre mennesker, og der
kommer den klassiske zombien frem.
En hjernespisende, tankeløs kropp
som beveger seg tregt og dumt. Det har

L E V E N D E
vært vanskelig å bevise fenomenet, men
også vanskelig å motbevise, ettersom
menneskene som har blitt «zombiefisert»
kom fra land der sykehusbesøk er en
luksus. Uten sykehusjournaler er det
vanskelig å bekrefte eller avkrefte det.
En illusjon
En person som fant Haiti-zombiene
svært interessante å studere, var
antropolog Edmund Wade Davis.
Etter å ha snakket med et par av
disse trollmennene som mener å ha
«zombiefisert» mennesker, fant han
ut ingrediensene til det komplekse
pulveret de har brukt i ritualene
sine. Blant ingrediensene fant Davis
huden til den japanske kulefisken
fugu. Fugu inneholder det dødelige og
paralyserende giftstoffet tetrodotoksin,
noe som vil gjøre en person skinndød.
Rett og slett i total transe og uten
evne til å reagere på stimuli. Enkelte
personer ble faktisk erklært død og
begravd levende etter å ha fått i seg
denne giften. Denne zombiefiseringen
kan altså bare ha vært et resultat av
lammende giftstoffer i blodet. En
illusjon.
Dagens zombier
Samfunnet vi lever i i dag baserer seg for
det meste på vitenskap. Av den grunn har
zombiefilmer, -serier og -bøker tilpasset
seg til å heller basere seg på en pandemi
med basis i virus, bakterier eller noe annet
som kan lettere forstås i et vitenskapelig
perspektiv. Det er fortsatt uenigheter
om oppførsel til disse skapningene, men
jevnt over er det ganske mye enighet.
Nylig døde mennesker kommer til live
som smittebærere med bein og tenner,
og de er ute etter deg. De smitter raskt og
effektivt ved bitt, spiser menneskekjøtt,
er veldig sterke, og kan sultes til å bli
svakere. Det eneste som dreper dem
(igjen) er å ødelegge hjernene dens eller
skille hodene fra kroppene. Eksempler
på moderne filmer og serier er «Dawn
of the Dead», «The Walking Dead»,
«28 Days Later» og «World War Z».
Er
det
mulig?
Det er mye spekulasjoner rundt om det
er en sjanse for at en zombieapokalypse
kan oppstå. Etter å ha lest gjennom
mange teorier og tanker rundt temaet,
har jeg valgt å nevne et par teorier
som jeg, som vitenskapsinteressert,
fant litt mer sannsynlige enn

andre.

Faktisk

litt

skremmende.

Hjerneparasitt:
Toxoplasma gondii er en parasitt som
kan forårsake sykdommen toksoplasmose
hos både mennesker og dyr. Den trenger
å forplante seg i tarmene til en katt,
og som en sekundærvert velger den
som oftest rotter. Denne parasitten
er så smart at den tar styringen over
rottas hjerne og får rotta til å bli
seksuelt tiltrukket av kattelukt. Rotta
blir altså trukket mot katten, til tross
for farene, for så å bli spist. Parasitten
lever videre inne i katten og har lykkes
i sitt mål. Det interessante her, er at på
verdensbasis har nærmere 30 prosent av
alle mennesker denne parasitten i seg.
Blant de smittede ser forskere en større
sjanse for å utvikle en sinnssykdom, en

“

«Nylig døde mennesker kommer til
live som smittebærere med bein og
tenner»

lettere personlighetsendring eller å få
selvmordstanker. Ikke like drøyt som
virkningen den har på rotter, men hvis vi
vet én ting om smittsomme sykdommer,
så er det at de tilpasser og utvikler
seg hvis det er nødvendig. Rotter og
mennesker er ikke så altfor forskjellige,
så alt som trengs er en litt mer utviklet
versjon av toxoplasmosa gondii. Vips,
så har vi et «zombievirus» som smittes
videre fra huskatten din. Eksempel på
dette kan sees i filmen «Resident Evil IV».
Sinnevirus:
Kugalskap er en velkjent sykdom
hos kuer. Den gjør kuer tankeløse
og aggressive ved at den angriper
ryggmargen og hjernen. Det er mulig for
mennesker å få denne sykdommen, men
da heter den Creutzfeldt-Jakobs sykdom.
Hos mennesker fører det til anfall,
hallusinasjon, manglende koordinasjon
og endringer i gange. Hvordan kan dette
føre til en «zombie-apokalypse», spør
du? Vel, kanskje ikke akkurat nå, men
bare tenk. Det er samme sykdom som
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kugalskap, men vi reagerer forskjellig
fordi vi mennesker innehar noen
hjernekjemikalier som gir oss mulighet
til å kontrollere humøret vårt. Blant dem
er serotonin og dopamin. Rotter med
Creutzfeldt-Jakobs sykdom er påvist å
angripe hverandre, og som nevnt, er vi
ikke så forskjellige fra rotter. Alt som
trengs er en sykdom som ødelegger
hjernens mulighet til å absorbere de få
kjemikaliene. Smitte ved blod, saliva
eller matinntak er alle muligheter. Dette
ville definitivt ført til den verste typen
zombie: en rask zombie. Eksempel på
dette kan sees i filmen «28 Days Later».
(bN)(S/N)Z=bSZ
Ingen av disse tilfellene hadde vært
eksakt det samme som en zombie,
ettersom det betyr at det er en levende,
død person, men oppførsel ville nok
vært tilsvarende. Under en apokalypse
med ordentlige zombier ville den
økende urbaniseringen i verden vært vår
død, og ifølge Robert J. Smith? (ja, han
staver navnet sitt med et spørsmålstegn
bak), ville zombier tatt over jorden
dersom vi ikke hadde utført koordinerte
angrep mot dem. (bN)S/N)Z=bSZ er
den matematiske begrunnelsen hans
for dette. N=populasjon totalt, S=antall
mottakelige personer, Z= zombier og

“

«Den økende
urbaniseringen i
verden ville vært
vår død»

b=sannsynlighet for overføring/smitte.
Han kaller det «The rate of zombie
transmission». Til tross for at vi alle
ville blitt smittet etter hvert, er det ifølge
Max Brooks, forfatter av «The Zombie
Survival Guide» og «World War Z», ikke
sykdommen vi vil dø av. Det er mangel på
rene vannkilder. Så ironisk nok ville du
mest sannsynlig dødd av gift som finnes
i vannet eller mangel på vann i seg selv.
Skulle du være så uheldig å havne i en
situasjon med zombier overalt, her er
noen tips:
Ta deg sammen og ikke få panikk
Det dummeste du kan gjøre er å
freake ut. Du kommer ikke til å klare å
tenke klart, og du trekker til deg mye
oppmerksomhet. Vær stille, behersket
og smart, uansett hvor vanskelig det
måtte være. Ikke vent på politiet, de har
ikke noe mer erfaring med situasjonen

enn det du har.
Bevæpne deg selv
Du har ikke lyst til å møte på zombier
uten å ha våpen. De er kanskje ikke så
raske, men i flokk kan de være umulige
å håndtere. Skytevåpen er lurt, men
du burde helst ha noen andre våpen å
forsvare deg med dersom du skulle gå
tom for ammunisjon. Zombier blir i
tillegg tiltrukket av lyd, så ikke skyt med
mindre det er krise.
Forlat byen
Ikke under noen omstendigheter befinn
deg i tettbefolkede områder. Kom deg ut
av byen og finn deg et forlatt område ute
på landet. En gård er et godt alternativ.
Sykehus eller politistasjoner høres
kanskje smart ut, men du kommer til å
bli overrumplet.
Samle forsyninger
Der man ender opp med å slå leir, er ikke
der forsyninger er lett tilgjengelig. Samle
mat og vann i store mengder av gangen,
og unngå å måtte besøke byer eller andre
forsyningsområder ofte. Dra heller aldri
alene ut for å granske områder.
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Ekte vampyrer
Tor Jan
Derek Berstad

Når det kommer til det overnaturlige,
er det få myter og fortellinger som har
vært like prominente i litteraturn som
de om vampyrer. I hundrevis av år har
disse mytiske skapningene okkupert vår
fasinasjon og våre mareritt. I fiksjon og
i religiøse tekster har vi beskrevet dem:
personer av natten som ernærer seg
av sine medmennesker. Det finnes til
og med mennesker i dag som mener at
vampyrer faktisk finnes, og at disse kan
oppdages med de rette midlene, selv om
det finnes lite håndfast bevis for dette.
Det som er vanskelig å benekte, derimot,
er hvor mange merkelige skapninger det
finnes i naturen som faktisk oppfører seg
på samme måte som vampyrer.
Flått (Ixodidae):
Flått er kanskje den mest vanlige formen for vampyr på vår planet, og sammen med mygg, kanskje blant de skapninger de tobeinte hater mest. Disse
små innsektene i middfamilien finnes i
mange faunaer, og er veldig vanskelige
å oppdage for byttet før det er for sent.
De er ikke direkte dødelige, men bringer
med seg sykdom og ubehag for mange
dyr. Enkelt og greit fester disse seg på
huden til passerende dyr, gjerne pattedyr, og deretter biter de seg gjennom
huden. Når de har kommet igjennom,
kan de suge ut blodet til verten ved hjelp
av hypostomen deres. Dette er en slags
harpun laget av ben. Her blir de festet til
de har drukket seg mette, og svulmet til
mange ganger deres vanlige størrelse.
Vampyrflaggermus.jpg (Foto: Wikipedia
Commons)

Vampyrflaggermus (Desmodus rotundus)
Disse små flyvende vesenene sies å være
opphavet til myten om at vampyrer kan
bli til flaggermus og fly avgårde, så da er
det passende å ha dem med her. Disse
små vampyrene er nattdyr, akkurat slik
som de mytiske vampyrene, og jakter
byttet sitt ved hjelp av lavfrekvente lydpulser som de bruker som en slags aktivt
sonar i mørket. Når flaggermusen har
funnet et passende dyr, gjerne et sovende pattedyr, sniker den seg stille innpå
og finner et varmt sted på huden som
den kan bite. Dersom det er hår på stedet, bruker den tennene sine for å barbere bort håret, før den biter et lite hull
og slikker opp blodet med tunga. Spyttet
hindrer blodet i å koagulere, og dermed
kan flaggermusen spise seg mett.

Foto: Peter Wilton
Vampyrfink (Geospiza

difficilis

septentrionalis)
Denne lille fuglen er en overraskende
kandidat for å være en vampyr, med et
utseende som kunne minnet de fleste
om en vanlig spurv. Til vanlig oppfører
denne finken seg som man også skulle
forvente, men en diett som hovedsakelig består av små insekter, og noe frukt.
Men denne finken har en spesiell egenskap som er roten i navnet: Den ernærer
seg også iblant av blodet til større fugler
på Galapagosøyene. Dette gjør den ved
å bite seg igjennom huden til de større
fuglene uten at de legger merke til det,
og drikke blodet som kommer ut. Det
er ikke helt klart hvordan denne oppførselen startet, men det spekuleres i at
den startet ved at fuglene spiste parasitter som levde blant fjærene til de større
fuglene.

Foto: Drow Male
Niøyer (Petromyzontiformes:)
Denne ordenen med kjeveløs fisk finnes
i store deler av verden og kan ligne på en
slags ål, bare med en form for tannfylt
kopp som munn. Disse vesenene er, på
mange måter, ikke spesielt hyggelige.
Spesielt siden noen av dem hovedsakelig
ernærer seg ved å bite seg fast i huden til
større fisk, for så og bore seg igjennom
og suge ut blodet deres. Munnene deres er fylt av rader med tenner som gjør
dette svært enkelt på de fleste fiskearter.
Når de har gjort dette kan de bli sittende
fast i timevis, for så å slippe seg løs frem
til neste gang de trenger mat.
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Kjemigreier fra en fysiker
Rune
Sivertsen

35 liter med vann, 25 kilogram karbon,
4 liter ammoniakk, 1,5 kilogram kalk,
800 gram fosfor, 250 gram salt, 100
gram salpeter, 80 gram svovel, 7,5 gram
fluorid, 5 gram jern, 3 gram silikon og
små mengder av alt annet. Dette er ifølge
noen alkymister hva en menneskekropp
er laget av (egentlig stjernestøv). Det
er riktignok ikke hele delen av kaka,
fordi man også trenger den såkalte “De
Vises Stein: en av de tre målene de fleste
alkymister ville finne.
I mange år drev menn med blanding av
ingredienser uten et system, i håp om at
gull plutselig ble til av ingensteds. Så ble
Jābir ibn Hayyān født (mer presist i år
722): en araber med en del nye tanker
mot den aristoteliske læren om fire
elementer. Han innførte en katalysator,
et objekt som skulle kunne endre hva

metallet bestod av slik at det ble noe
annet. Dette førte til begrepet «De Vises
Stein» da europeerne senere stjal det.
Men han innførte noe folk flest ikke
vet: presisjon. Jābir mente en alkymist
måtte teste sine teorier eksperimentelt
og kvantitativt, og skrive en rapport slik
at andre kunne gjenta det. Han begynte
også å utvikle den berømte utstyrslista.
Dessverre måtte det en del sære folk
til i Europa før dette slo an her. Man
har blant annet Newton som mente
kvikksølv i sølvnitrat sine foregreiner
beviste at metall levde, og han brukte
mesteparten av sitt liv på å finne «De
Vises Stein» mens kalkulus lå i en skuff
i et par tiår. Bare tenk hvordan verden
hadde vært om han hadde holdt seg
unna lysdebatten, og faktisk drevet mer
med realfag!
Robert Boyle var også en sær skrulling.
Han er kjent for å regne ut vindstyrken,
posisjonen til Merkur, temperaturen på
morgenkaffen, og putte all irrelevant
informasjon som relevant informasjon
for alle forsøk. Ironisk nok førte begge
til at Antione Lavoisier ,i Frankrike,
endelig kunne bli kvitt alt tullet ikke
lenge etterpå. I Kina, derimot, kan man
nevne krutt, det eneste de lagde fra «
transmutasjon».
I dag finnes det også alkymister. Disse
heter på folkemunne kjernefysikere.
Helt siden Ernest Rutherford oppdaget
forandring i grunnstoffene i 1901, har
vår utforskning for å finne en metode
til å lage gull vært i sentrum. Helt sant.

Jumping Jack

Av Robert Erlandsen

Selv om vi etter hvert oppdaget at det å
fisjonere er enklere enn å fusjonere, har
det likevel blitt laget gull i en del kvanta
fra bly (vi ser bort fra energitapet). Så
hva var denne «De Vises Stein» de lette
etter? Mitt tips: partikkelakselerator.

FAKTA
•
•
•
•
•
•
•

Alkymi er ofte definert
av tre mål:
Forvandle objekter til
edle metaller (gull/
sølv)
Finne en universell
kur, Rutherford « Livets
Eliksir »
En væske som ødelegger alt
Refereres ofte til kjemien før 1700-tallet
Knyttet til myter og
konspirasjonsteorier
Hermes er en sentral
del av den kjedelige
greske teorien
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Pressemelding:

Verdens største skaperfestival
kommer til Oslo!

Den
18.–19.
januar
arrangeres
Skandinavias største festival for
kreativitet og skaperglede på Teknisk
museum, Maker Faire Oslo. Nå starter
jakten på Norges mest kreative hjerner!
  
Maker Faire er verdens største festival
for kreativitet og skaperglede og en
messe hvor teknologi, kunst og vitenskap
møtes. Maker Faire startet i Sillicon
Valley for 8 år siden. I år arrangeres
festivalen over 100 steder i verden,
enkelte med mer enn 100 000 besøkende.
Nå kommer festivalen endelig til Oslo.
- Det er en festival hvor alle – oppfinnere,
forskere, kunstnere, hackere, håndverkere
og hjemmemekkere – kan vise frem
hva de har laget, sier Roger Antonsen,
en av prosjektlederne bak festivalen.

- Sist vi arrangerte Maker Faire fikk vi
deltakere som blant annet viste frem
en pannekakerobot laget av LEGO,
hjemmelagde 3D-printere og Star Warskostymer, og ikke minst hadde vi show
med Norges største røykringkanon, sier
Jon Haavie som også er prosjektleder
for festivalen. Festivalen består også
av foredrag, kurs, verksteder, show og
aktiviteter hvor publikum selv kan delta.
I fjor laget publikum løgndetektorer,
høyttalere, lysgrafitti og ikke minst 400
børsteroboter de kunne ta med seg hjem.
Også til neste år lover Haavie og Antonsen
mange spennende byggeaktiviteter.
- Maker-bevegelsen er blitt en
verdensomspennende bevegelse. I år
arrangeres det over 100 Mini Maker

Faire-festivaler rundt omkring i hele
verden. Vi er de første i Skandinavia
som har fått status som Maker Faire.
Det er vi veldig stolte av! sier Antonsen.
- Nå starter jakten på Norges mest
kreative hjerner til neste års festival,
sier Haavie. - Intet prosjekt er for lite
eller for stort, avslutter Antonsen, og
minner om at påmeldingsfristen som
deltaker til festivalen er 1. desember.
Maker Faire Oslo arrangeres 18.–
19. januar på Teknisk Museum og
er et samarbeid mellom museet og
Universitetet i Oslo. Mer informasjon om
arrangementet og påmelding for deltakere
finnes på festivalens nettsider: http://
makerfaireoslo.no

Åpen sone for eksperimentell
informatikk
Åpen sone for eksperimentell informatikk ble
opprettet av Institutt
for informatikk i januar
2011 for å skape større
interesse for faget. Det er
et studentlaboratorium
som holder til i rom 3407
Ada i Ole-Johan Dahls
hus. Sonen er et "makerspace", hvor studentene kan lære og være
kreative.
I Sonen finner man alt fra
kretskort og roboter til sysaker og papirartikler. Alt man

kan tenke seg for å skape noe
-- å lære ved å lage. Sonen er
studentenes egen lekegrind,
og gjennom semesteret arrangerer vi også en rekke spennende foredrag og verksteder.

og nysgjerrigheten til mange
som besøker oss.

Studentene som engasjerer
seg i Sonen, er også med på
SENT ved Norsk Teknisk
Museum, Maker Faire Oslo og
The Gathering. Her setter vi
opp midlertidige utstillinger
og aktiviteter, hvor publikum kan få prøve og se på de
forskjellige tingene vi har med
oss. Dette fenger interessen

Sonen er åpen for alle! Ikke
nøl med å kontakte oss om
det er noe du lurer på.
Følg oss på facebook.com/
ifisonen for oppdateringer og
mer informasjon.
Du kan også melde deg på
nyhetsbrevet ved å sende en
e-post til ifi-sonen@ifi.uio.no

Vi skal også arrangere et
juleverksted med gløgg og
pepperkaker.
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HB anbefaler: Once upon a time
Tor Jan
Derek Berstad

Jeg må innrømme jeg var, til å begynne
med, veldig skeptisk til denne serien. Jeg
var kjent med få av skuespillerne, og det
så ikke ut til at produksjonsverdiene var
så veldig høye i starten. Premisset er litt
komplisert, men for å unngå for mange
«spoilere» handler det altså om en by i
USA som er bebodd av diverse karakterer
fra kjente eventyr. Dette høres kanskje
litt rart ut, og det er på en måte det, men
serien byr på flere overraskelser.
Serien foregår altså hovedsakelig i
nåtidens USA, i en liten bygd som kalles
Storybrooke. Karakterene har blitt

fanget av en slags forbannelse som har
fjernet alle minnene fra deres tidligere
liv. Blant karakterene finner du mange
kjente fra brødrene Grimm og diverse
andre kjente forfattere. Dette var det
som gjorde meg mest skeptisk til å
begynne med. Når man bruker såpass
kjent materiale, er det mye som kan gå
galt, men til min store begeistring ser det
ut som skaperne har klart å unngå dette i
de aller fleste tilfeller.
Karakterene føles troverdige, og
skuespillerne er overraskende bra.
Hovedrolleinnehaveren
Jennifer
Morrison er kanskje ikke den sterkeste
skuespilleren, men hun passer til
karakteren Emma og spiller godt
sammen med de andre karakterene.
Rober Carlyle, blant annet kjent fra
Stargate: Universe, gjør en spesielt
god jobb i denne serien, og karakteren
han spiller er interessant og nyansert.

Karakterene blir mer og mer interessante
etter hvert som serien utvikler seg, og
man lærer om fortiden deres.
Det viser seg etter hvert at fortiden er
mye mer komplisert enn den virker ved
første øyekast, og serien gjør mange
morsomme og overraskende endringer
med de tradisjonelle eventyrene. Mange
fortellinger som virker veldig uskyldige
i originalen, får mørkere undertoner,
og karakterene får vesentlig mer dybde.
Blant annet har karakterene feil som
gjør at de virker mer menneskelige og
troverdige.
Alt i alt er serien god underholdning, og
det er lett å se mange episoder på rad.
Serien er også veldig hyggelig på mange
måter, med god eventyrstemning som
kan fungere godt som stressavlastning
etter en tung studiehverdag. Anbefales!

Foto: ABC Studios

Quiz
Siri
Tveitan

Svar:
1.
ARPA
2. Testikkel
3. 2 (Kjeller og Halden)
4. Potet
5. Nordpolet
6. Høyesterettsjustitiarius
7. C 6 H 5 OH
8. Benjamin Franklin
9. 7
10. Portable Document Format

Spørsmål:
1. Hvor ble internett utviklet?
2. Avokado kommer fra aztekernes språk
nahuatl. Hva betyr det?
3. Hvor mange atomreaktorer er operative i
Norge?
4. Hvilken grønnsak er koloradobillen særlig
glad i?
5. Hva heter vinmonopolutsalget på Svalbard?
6. Hva kalles lederen av Høyesterett?
7. Hva er den kjemiske formelen for fenol?
8. Hvem oppfant lynavlederen?
9. Hvor mange emirater utgjør De forente
arabiske emirater?
10. Hva står forkortelsen PDF for i dataspråket?
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DANSEBJØRNENS BAKSIDE
Vi anbefaler
9/12

Kl 19:00 Supermandag, Chateu Neuf

10/12

Kl 20:00 Tirsdagsquiz, Chateu Neuf

17/12
Neuf

Kl 20:00 Tirsdagsquizfinale, Chateu

13/12

Kl 18.04 Semestersluttfest, RF

25/1
Neuf

Kl 20:45 Semesterstartfest, Chateu

Før var vinteren hvit.
pudder, krystaller og skare
Men nå har vi kommet dit
at åkrene ligger bare
Før var sommeren gylden.
Solskinn og brent bak.
Nå må vi ta skylden
for regn og skydekket tak.

Nå er alle årstider grå.
Det er alltid surt og vått.
Klimaet er endret nå.
Og sommeren borte for godt.

Lyst til å bli

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

HUSBJØRNEN

bjoernen@rf.uio.no

Lik Husbjørnen på Facebook

Kunne kloden ennå vært blå?
Hva slags vinter vil barna få?
Materialismen var vårt valg,
så planeten er lagt ut for salg.
Plakaten er stor og rød.
Løp og kjøp mens du kan!
I morgen er den kanskje død,
og byene står under vann.

