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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 i astrofysikk holder
på med kan du se hva Tone
Melvær Ruud har å fortelle.
Var det noen spesielle grunner til at du valgte å studere
fysikk?
Jeg fattet interesse for astronomi når jeg var ung, og selv om
jeg hadde mange forskjellige
tanker virket ingenting mer
fristende. Utenom det visste
ikke helt hva det gikk ut på og
hadde jeg ingen klare forventninger utenom at det kom til å
bli mye jobb og mye regning,
men det er gøy og passer meg!
Astrofysikk er kanskje ikke som
folk flest tror det er, du kunne
nok fint funnet noen som ikke
kan noe om stjernebilder eller
hvilken rekkefølge planetene
står i – men vi kan regne astrofysiske spørsmål.
Er det noe du syntes var veldig
forskjellig fra bachelor til
mastergrad?
Den største forskjellen er at
ting er bedre, både kursene,
materialet og kompendiene mens bachelorstudiet har det
vært en del rot med. Det er
veldig bredt, gir en smak av
veldig mye men med tidvis litt
lite sammenheng, dybdeforståelse og mestringsfølelse. Nå
er jeg mye mer fornøyd med
studiehverdagen.
Hvordan pleier masterstudiet å
være utformet?
Det vanlige er at en tar ett år
med kurs og ett år med masteroppgave. Noen tar kurs og
oppgave om hverandre, andre
tar det hver for seg. Men det
første du må gjøre er å velge
enten kosmologi eller solfysikk,

deretter finne en veileder.
Oppgavene kan være helt
teoretiske der en tar tak i en
bestemt problemstilling – eller
en observasjonell oppgave
der en tar utgangspunkt i data
fra observatorier rundt om i
verden. De fleste bruker en
eller annen form for programmering, men selv kunne jeg
ingenting om det og hadde null
peiling på PC før jeg begynte. I
forhold til andre universiteter
i lander er UiO langt fremme
i å bruke programmering

tidlig i bacheloren, det er en
stor fordel. Min oppgave tar
utgangspunkt i en artikkel der
en fyr påstår at noen andre
har gjort systematiske feil i
analysen av data fra en ny
satelitt som målte kosmisk bakgrunnsstråling. Jeg skal prøve
å gjenskape hans resultater og
finne ut hvem som har rett. Akkurat nå lærer jeg meg hva jeg
kan finne ut ved hjelp av bakgrunnsstråling, som kort fortalt
er mikrobølger som kommer
mot oss fra alla retninger samtidig, dette er gjenskinnet etter
Big Bang, og en uovertruffen
kilde til info om starten av
universet. Det som gjøres er at
en lager modeller utifra ideer
om hvordan universet var bygd

opp på et spesifikt tidspunkt og
får ut data om hvordan universet ville sett ut nå, til slutt sammenligner en de relultatene
med hvordan universet faktisk
er akkurat nå.
Hva slags jobb kan du ta deg
etter at du er ferdig?
For tiden tenker jeg på å søke
Phd og bli forsker rett og slett.
Det er litt den eneste muligheten hvis en vi fortsette med
astrofysikk, ellers kan en bruke
den generelle fysikkunnskapen

og uansett få jobb i en bedrift
eller noe slikt. Det er mange
store bedrifter som liker realister og kan være aktuelle.
Til slutt, har du noen tips til
kommende masterstudenter?
Det er lurt å spørre folk, og
her på huset (Instituttet for
Teoretisk Astrofysikk) er folk
veldig lette å prate med. Det
er få klart oppkjørte løyper
som forteller deg hva du skal
gjøre til enhver tid. Men det er
bra miljø og et overskudd av
leseplasser. Hvis noen er veldig
interessert vil jeg anbefale å få
seg leseplass her for å komme
inn i miljøet. Da kan du finne
ut mye og høre spennende
historier!

Irene Brox Nilsen
Glem Duke Nukem Manhattan
Project fra 2002. Glem Duke
Nukem 3D fra 1996. Husker du
Duke Nukem 1 fra 1991?

rundt og komme over mer eller
mindre absurde items er en av
de morsomste elementene i
disse eldgamle Apogeespillene.
I Duke spiller ballonger av en
eller annen merkelig grunn en
sentral rolle, selv om ballonger
ikke er det man forbinder

skulle komme fra en plattform
til en annen - det viste seg da
at jeg kunne mellomlande på
en sky...

THE 3.14159...

så hektet på Apogeespill at
jeg tenkte at alle var like bra.
Men både Duke Nukem og
Special agent er skytespill.
Commander Keen er på mange
måter et hoppespill. Å hoppe
på hoppestokk er en egenskap
jeg fant det vanskeligere å
beherske enn den ville skytinga
i Duke. Keen er et barnespill,
det er begrenset med skudd
og jeg likte det ikke. Men det
er heller fordi jeg har dårlige
hoppeskillz enn fordi det er et
iboende dårlig spill.

IS A LIE
Andreas Kittelsen
Oslo

Konklusjonen er uansett: mens
vi venter spent på Duke Nukem
Forever kan vi kose oss lenge
med gamle spill i dosbox.

Ja, fra den tida da det hersket
forvirring om han egentlig
het Duke Nukem eller Duke
Nukum. En helg jeg lå sengeliggende med forkjølelse
bestemte jeg meg for å spille
Duke Nukem episode 1 (Shrapnel city) og noen andre skikkelig gamle plattformspill fra
min spede barndom. Spillene
finnes på 3drealms.com
(tidligere Apogee Software),
men dette er DOS-spill, så du
må i tillegg laste ned DOSemulatoren dosbox. Dosbox
fungerer for øvrig utmerket
på Linux.

sterkest med skytespill. Disketter, radioer og rugbyballer gir
poeng, colabokser og kalkunlår
gir én i helse, og det høyt
aktede ‘nuclear molecule’ gir
deg tilbake full helse. Enda en
absurd ting er at hvis du skyter
én ekstra gang på kalkunlåret
får du dobbel helse (for da blir
den stekt, ikke skutt i fillebiter).
Men ikke skyt en ekstra gang
på colaboksen (hvis du ikke vil
ha bonuspoengene, da).
Et annet gammelt spill med
stor underholdningsverdi er

Secret agent.

Målet er det samme i hvert
brett - finn og ødelegg radaren
og kom deg ut.
For å gjøre dette må du først
finne nøkler til diverse dører, ta
ut assorterte
voktere og hvis noe sånt
finnes: slå av laseren ved å
finne en diskett (!) og
sette denne inn i en datamaskin. Secret agent har kanskje
enda rarere items enn Duke.
Her får du poeng for klokker,
kretskort, en teddybjørn og
_hold deg fast_ tannbørste og
tannpasta. Det er ikke akkurat
ting du forbinder med etterretningsbransjen. Brettene
er like fra gang til gang og
gjenstandene endrer ikke plass
på samme brett, så gjenspillsverdien er ikke særlig stor. Men
likevel er det lett å bli hektet,
og hvis du spilte det i 1992
får du masse nostalgi med på
kjøpet. Hvis ikke, kan Secret
agent tilby noen timers helt ok
underholdning.
Til slutt prøvde jeg

Commander Keen 4,

Konseptet er enkelt: å slå
superskurken Dr. Proton. For
å gjøre dette må du traske
rundt på plattformer - 10 i
tallet - og overvinne de skumle
techbots’a til Dr. Proton. En
naturlig del av dette er å skyte i
stykker bokser med powerups,
liv eller farer. Duke er et genuint skytespill.
Men nettopp det å traske

Da jeg var liten kalte jeg det
Sam, sikkert fordi kommandoen for å åpne det var SAM1.
Uansett, det kom ut i 1992 og
er på noen måter litt mindre
sofistikert enn Duke. Brettene
er mindre og det er hele tiden
veeeldig åpenbart hvor du skal
navigere og hva du skal gjøre.
Det skjedde bare én gang at
jeg var usikker på hvordan jeg

et spill jeg ikke har spilt
tidligere.
Nettopp fordi jeg ikke har noe
nostalgisk forhold til Keen
er jeg kanskje ikke skikket til
å sammenligne det med de
to ovennevnte spillene. Fra
mitt sykeleie ble jeg nemlig

irenebn@student.geo.uio.no

Sarah og Carmine fra Tank

TANKEN MIN
ER TOM
Ingvild Aabye
Oslo

Når det av forskjellige grunner
ikke passer seg å dra hjem fra
Blindern helt ennå, og kroppen
sender signal etter signal til
hjernen om at det er på tide
med mat - og at kjeks eller
godteri ikke under noen
omstendigheter vil bli godtatt
– da må du velge deg en
kantine. Du føler nok at du bør
være flink og velge et skikkelig
måltid, men noen ganger lar
du den tanken pent feies til
side og drar på Tank og kjøper
en burger. Du vet den aldri
skuffer, du vet den alltid er
varm og du vet du blir møtt
med et smil som feier all
dårlig samvittighet til side.
Husbjørnen drar ned for å snakke litt med menneskene som
vifter vegetarburgeren i lufta
ved synet av meg, og som blir
mildt sjokkert og blir stående
rådville et
sekund når jeg plutselig skal
ha iskrem i stedet. Kanskje jeg
spiser der for ofte?
Carmine er alltid klar for en
liten samtale.
Hvordan er studenter som
kunder egentlig? De fleste er
veldig vennlige og høflige – til

og med fleksible;
dersom det er noe vi ikke har
igjen så skjønner de det. Vi
har aldri hatt noen problemer
med noen av studentene i alle
fall siden jeg begynte å jobbe
her for omtrent to år siden.
Det har vært en gang vi hadde
et problem, men det var en
gammel mann så han teller jeg
ikke med.
Hvordan er det å jobbe her?
Jeg må få si at når jeg kom hit
var alt bare kaos. De hadde
tenkt til å legge ned Tank. Men
så solgte vi veldig mye i 2010
og ble en av kantinene som
solgte mest og alle ble veldig
fornøyde. Nå er Tank en av
de beste kantinene, det er jeg
veldig fornøyd med!
Hva er den største utfordringen du støter på? Spesielt de
siste to-tre semestrene, ikke så
mye dette semesteret faktisk,
så har vi ofte hatt lang kø. Da
prøver vi ekstra hardt å gi et så
godt produkt som mulig, smiler
selv om vi er slitne og gir det
lille ekstra for at det skal gjøre
opp for ventetiden. Utenom
det skulle jeg ønske at pommes
fritsen var litt mindre så det
ikke tok så lang tid før den ble
ferdig.

Eller, nja, det er det vel strengt
talt ikke. Snarere tvert om! π er
en av de viktigste matematiske
konstantene og er definert ned
til 5 trillioner desimaler. Så det
er jo greit. I tillegg er π et av
de mest kjente matematiske
begrepene vi har. Spør en som
ikke har hatt matte på 40 år
om å oppgi en matematisk
konstant, og sjansen er stor for
at han eller hun stolt slår fast
at π, joda det er 3.14. Allerede
på barneskolen får man høre
det: omkrets delt på diameter
og π r^2. Tallet har også en dyp
populærkulturell forankring,
og figurerer i en rekke filmer,
tv-serier, bøker osv.
Et beskjedent forslag.
Overraskelsen var derfor stor
da jeg, på selveste π-dagen
(14 mars), stumblet over det
såkalte Tau-manifestet. Dette
blasfemiske skriftet hadde
en ikke mindre kontroversiell
hensikt enn å erstatte π som
sirkelkonstanten. Manifestet,
som er skrevet av Michael
Hartl og bygger på tankegods
fra bl.a matematikeren Bob
Palais, forsøker å overbevise
leseren om det følgende: at π
er ikke den best egnede sirkelkonstanten og at en bedre
konstant ville vært omkrets
over radius, dvs en verdi
tilsvarende 2π, eller 6.28... og
inn i evigheten.
I manifestet foreslår Hartl å
kalle denne nye konstanten
Tau, med symbol τ, et symbol
som anerkjenner forholdet
mellom de to konstantene.
I likhet med π ville et slikt
tall være transendalt og
irrasjonelt, men det ville ha
en rekke fordeler, både på et
praktisk-pedagogiske plan og,
som vi vil se, på et estetisk plan
(for de som mener at matte
kan være sexy).

Men... alvorlig talt...
Skepsis er på sin plass her.
Tidligere forsøk på å rokke ved
π, f.eks da lovgiverne i den
amerikanske staten Indiana
forsøkte seg på å runde av π
til tre forskjellige verdier (3.2,
4 og 3.23), har endt som latterlige eksempler på at jurister
bør holde seg unna matematikk.
I tillegg kan man spørre seg
selv hva vitsen med ville vært.
π har fungert fint i tusenvis
av år. Men la oss først forsøke
å argumentere for τ som den
naturlige sirkel-konstanten.
Først og fremst: ideen om en
redefinert sirkelkonstant ikke
er ny. H. Laurent behandlet i
1889 2π som et enkelt symbol,
og skrev 2 π/4 i stede for π/2,
og ideen har blitt holdt i live
av en rekke matematikere og
fysikere (deriblant flere Fields
Medal-vinnere) som har lånt
troverdighet til konseptet.
Det er dog først i de senere år
at Taus moment virkelig har
begynt å vokse.

π

Det første viktige poenget er at
den fundamentale måleenheten for sirkler er radien. Det
faktum at π hentes fra diameteren gjør at det dukker opp
en mengde 2-tall i formler som
bruker π. Legg merke til det!
2π er en utbredt verdi, f.eks i
gaussian (normal) distribution,
integrals over all space coordinates, fourier transformation,
cauchy’s integral formula, nth
roots of unity, Riemann zeta
function.
Hvor blir forholdet best
bevart? Hvilken enhet er mest
naturlig? Hva er mest sexy?
andrekit@student.matnat.uio.no

Bonjour, ça va?
Sara M. Blichner
Paris

Bien sûr! oh la la ... Voilà mon
passeport! Je voudrais une baguette! s’il vous plait! Ja, det er
sant, man må virkelig begynne
å bruke masse franske fraser
og putte dem inn over alt der
de egentlig ikke hører hjemme
når man lærer, eller bare kan
litt fransk. Det er bare sånn det
er! Og hvordan vet jeg det?
Jeg har blitt en sånn en selv.
Dette semesteret tilbringer jeg
nemlig som utvekslingsstudent
ved Paris 6, Université Pierre
et Marie Curie (UPMC), og har
nå bodd her i Frankrike i snart
tre måneder. Til vanlig går jeg
på bachelor i matematikk ved
UiO.
La oss begynne med begynnelsen: Undertegnede ankom
Paris 3. januar, ca én måned
før semesteret startet, hovedsaklig på grunn av en ting:
Jeg kunne ikke fransk, men
skulle studere på fransk. Godt
utgangspunkt.
Jeg gikk på språkkurs i en
måned, noe som gav både
gode og dårlige erfaringer,
deriblant en lærerinne som
mobbet en mannlig student ut
av klassen fordi han ikke lagde
mat eller vasket hjemme, samt
kosetime der alle tok med noe
de likte og lærerinnen (ikke
den samme) hadde med vin.
Undervisningsstilen til franske
språklærere er noe for seg selv.
De aller fleste synes det er helt
fabelaktig å ta opp politiske
spørsmål i timen for så å kritisere forsamlingens meninger
på superrask fransk – og slik
vinne diskusjonen. Etter en slik
overhaling sitter man gjerne igjen med en følelse av å ha blitt
verbalt voldtatt, uten egentlig
å vite hvordan fordi meningsinnholdet i overgrepet er komplett uforståelig. Dermed er
diskusjonen tapt, det samme
er forståelsen av motargumentene. Språkkurstemaer
vipper gjerne mellom å være
for trivielle og for ambisiøse.
Det er grenser for hvor mange
ganger jeg kan fortelle at jeg
spiser brød til frokost og lunsj
og at det finnes noe som heter
lutefisk i Norge. Alikevel ville
jeg gitt mye for å kunne dra
en historie om smalahove
den dagen vi skulle snakke
om veldedighet. Prøv å si

Sara M. Blichner i Montmartre-disktriktet

noe som ikke er fullstendig
åpenbart om veldedighet på
et svært begrenset fransk. Se
for deg at du stotrer deg fram
og bruker lang tid på å si at
det kanskje er systemet det
er noe galt med og at USA er
slemme, og at EU også er det
og at veldedighet ikke er nok.
Skulle jeg etterpå ønske at jeg
heller hadde sagt at jeg likte
leger uten grenser i stedet for
å prøve å være en viktigper?
Ja! Pinlig? Ja!
Så begynte studiene. Her er
det en ting som peker seg ut: I
Frankrike har de stort sett ikke
pensum-bøker. Det er derimot
meningen at vi skal lære oss alt
ved hjelp av forelesningene og
skrive ned alt læreren sier. Og
det gjør mine medstudenter
her, og det er virkelig et syn å
se en fransk student notere:
blanko, rød markør, grønn
markør og fyllepenn og ikke
minst: Det går superfort! Men
det gjør det ikke for meg. Jeg
spør min franske venninne
hvorfor de ikke legger ut mer
informasjon på internett og
hun svarer at da ville jo ingen
kommet på forelesning. Voilà
den franske bachelor-innstillingen.
Å lese matematikk på fransk
er en ikke uoverkommelig
utfordring. Problemet kommer kanskje særlig når ord
har både en svært dagligdags
betydning og en svært teknisk
betydning. Som da jeg leste
«la fonction f est croissante...»
(«funksjonen f er croissante»).
Jeg hadde et øyeblikks opplevelse av surrealisme der jeg forestilte meg denne funksjonen
som skulle ha noe til felles
med det fabelaktige bakeverket vi alle kjenner så godt.
Forklaringen er selvfølgelig at
croissant(e) også, eller kanskje
opprinnelig, betyr stigende/
økende.

Men det er ikke bare språket
som gjør det vanskelig. Det
merkes også at man studerer i
en annen kultur med en annen
pedagogisk filosofi. For meg
virker det som om de legger
større vekt på å lære seg grunnprinsipper først her. Du skal
vite hva en kropp, en ring og
gruppe er før du snakker om
andre ting, og dette er, i hvert
fall ut i fra de bøkene jeg har
sett på, noe av det første man
går gjennom på bachelor1.
Ellers er de, etter min oppfatning, noe overdrevent opptatt
av det gode matematiske
håndverk. For eksempel ble
jeg lettere sjokkert da jeg, på
en prøve, ble bedt om å finne
den inverse av minst tre 4x4.
matriser og på en annen prøve
å finne Jordan-formen til en
5x5-matrise. For de som ikke
er så bevandret i matrisenes
verden innebærer dette stort
sett bare et hundretalls (ja jeg
overdriver) operasjoner av
vanskelighetsgrad 5*8–34 og
nedover. I datamatematikkens
tidsalder kan man spørre seg
selv om hva dette tjener til.
Fantasien min løper løpsk: forestiller de seg et matematisk
liv etter teknologiens død? Da
vil jeg nok være takknemlig for
disse evnene, der jeg regner

Paris 6, Université Pierre et
Marie Curie (UPMC)

mine matriser i sanden på
en øde strand mens vrakede
minnepinner og lesebrett
skyller inn.
Så hva er forskjellen på den
franske og den norske studenten? Det er i hvert fall en
forskjell økonomisk, for mens
den jevne norske student
forlater mor og far i en alder
av 19–20 år, tar et friår/jobbeår eller starter å studere,
er dette gjerne en økonomisk umulighet for franske
studenter. Oftest begynner de
rett på studier (arbeidsledigheten blant unge franskmenn
er svært høy, 18,1% vs. 7,5%
i Norge) og som regel bor de
hos foreldrene og forsørges
av dem. Man får stipendier
etter bestemte kriterier, men
studielån finnes ikke. Da jeg
fortalte språklæreren min,
sikkert med inntrykk av å være
profet med et viktig budskap,
om den norske studielånordningen uteble den forventede
begeistringen. Tenk å starte
livet med et digert lån?! Jeg
har etter hvert innsett at min
begeistring for det norske
systemet har noe å gjøre med
at jeg er ganske sikker på å få
jobb etter studiene og at den
i det minste vil være brukbart
godt betalt. Fallhøyden min er
ikke like stor som de franskes.
Jeg tenkte jeg skulle avslutte
med noe om Paris generelt,
men jeg har ikke egentlig fått
med meg noe særlig av det
generelle. Så det får bli noe
partikulært i stedet. Om Paris
om våren og strøket jeg bor i. I
skrivende øyeblikk befinner jeg
meg i min leilighet på Montmartre, nærmere bestemt
Pigalle. Pigalle er spesielt
godt kjent som gammelt (og
nåværende) horestrøk og det
er ingen spøk å vandre forbi
SEXODROME-en på vei hjem
(ja, den heter det og det står i
digre, lysende røde bokstaver
over hele bygningen). Men når
SEXODROME-en vel passert ligger min egen meget fredelige
gate foran meg. Det første som
møter meg her er kvinnen med
de største hoftene noen sinne.
Hun er virkelig et syn der hun
står i sine miniskjørt dag ut og
dag inn og jeg ser for meg at
det var her hun vokste opp en
eller annen gang på 50- eller
60-tallet og at hun siden bare
har blitt her. Nå er jeg nesten
hjemme, men før jeg går inn
i smuget mitt, møter jeg en
stilig herre-dame. Lenge lurte
vi på om det var en damedame, litt opp i årene, med

bare litt kraftig sminke, men så
fortalte en venn at han hadde
sett ham etter jobb i dress og
tydelig som mann. Siden har
også hans grove røst bekreftet
dette. Og der står han til
stadighet i all slags vær i stor
svart hatt. Det forundrer meg
alltid at han står der i den stille
gaten. Jeg innbiller meg at
herre-damers klientell befinner
seg innenfor et relativt smalt
segment, og at det hadde vært
enklere å utveksle telefonnumre eller noe sånt. Men hva
vet vel jeg om menneskesinnets uransakelighet. Hos meg
er det svært fredelig, sett bort
fra bandet som øver svisker i
1. etasjee og paret som skriker
i 3. og han som lager repetitiv
tekno. Disse forstyrrelsene er
immidlertid ikke annet enn
sjarmerende tilskudd som
bidrar til at Pigalle kan anbefales på det sterkeste.
Vår er rett og slett noe Paris
kan og franskmennene er nok
også lykkeligere nå. For jeg
tror ikke egentlig de lever om
vinteren, de bare venter på
våren. Og nå sitter de i parken
og leser. Som de gjør hele
tiden. Det skjønner man på
metroen , for det skal litt vilje
til å lese en bok på over 500
sider mens du har ståplass på
banen. Og man skjønner det
også i aviskioskene der jeg en
dag, til min store begeistring,
fant en antologi om matematikk med orginaltekster av folk
fra Euklid til Bourbaki til Gödel.
Ikke vet jeg hvor mye den
selger, men bare det at den er
der, i en aviskiosk, får meg til å
tenke at franskmenn i grunnen
må være ganske kule likevel.
samebr@gmail.com

UTGAVENS
MOLEKYL

Æren går denne gang til de
såkalte Nanoputians: en menneskeliknende molekylfamilie,
designet og syntetisert av
James Tour (Rice Uni., 2003),
for å inspirere unge kjemistudenter.   Godt tiltak, James!
Andre medlemmer i familien
er NanoAthlete, NanoPilgrim,
NanoGreenBeret og Nanocar.

IG NOBLE
AWARDS 2010

Andreas Kittelsen
Oslo

Pga eksamen, skitur, hyttetur,
jul, fylla, venner og kjæreste,
uventede familiebesøk, tom
bensintank, flate dekk, frastjålt
bil og ikke nok penger til taxi,
jordskjelv, en forferdelig flom
og gresshopper rakk vi ikke å gi
fjorårets IG Nobel-kåring den
totale oppmerksomheten den
fortjente. Som et lite sjørøverplaster på såret, kommer
oppsummeringen her:
IG NOBLE AWARDS 2010, for
oppdagelser som ikke kan,
eller burde, gjentas:
Ingienørvitenskap: K. Acevedo-Whitehouse, A. Rocha-Gosselin og D. Gendron, for å ha
perfeksjonert en metode for å
samle hval-snørr ved hjelp av
et fjernstyrt helikopter.

Medisin: S. Rietveld og I. Van
Beest, for å ha oppdaget at
visse asma-symptomer kan
behandles ved hjelp av en tur
på berg-og-dalbanen.

Samferdsel: T. Nakagaki, m.fl,
for bruk av slimete muggsopp
for å avgjøre optimale togruter.
Fysikk: L. Parkin, S. Williams og
P. Priest for å ha hevet over enhver tvil at folk, på vinterglatte
gangfelt, sklir mindre dersom
de har sokkene på utsiden av
skoene.
Folkehelse I: Fred: R.
Stephens, J. Atkins og A. Kingston, for å endelig bekrefte det
vi alle vet: at banning faktisk
virker smertelindrene.
Folkehelse II: M. Barbeito, C.
Mathews og L. Taylor vant sin
pris for å slå fast at joda, det
er fort gjort at mikrober setter

seg fast i skjegget til forskere
med skjegg.
Økonomi: direktørene i Goldman Sachs, AIG, Lehman Bro’s,
Bear Stearns, Merrill Lynch og
Magnetar.
Kjemi: E. Adams, S. Socolofsky,
S. Masutani og B.P for deres
elegante demonstrasjon på
at olje og vann faktisk kan
blandes.
“Management”: A. Oluchino,
A. Rapisarda og C. Garofalo, for
å bevise matematisk at organisasjoners effektivitet ville økt
dersom personalforfremmelser skjedde tilfeldig.
Biologi: L. Zhang, M. Tan, G.
Zhu, J. Ye, T. Hong, S. Zhou
og S. Zhang, for endelig å ha
dokumentert fellatio blant
flygehunder.
fritt oversatt fra wikipedia.

HVORDAN KAN MAN LAVE BILLIGT
BRÆNDEVIN, 2011 EDITION
Andreas Kittelsen
Oslo
I 1902 arrangerte Realistforeningen et foredrag kalt
“Hvordan man kan lave billigt
brændevin”. Det ble, ikke overraskende, godt mottatt. Og det
er nærliggende å anta at det
er mye lærdom å hente i et
slikt foredrag, også for dagens
studenter.
Lage sin egen vin, jaha, hvorfor
det? Jo, la meg fortelle: a)
du er fattslig og fordrukken,
og det første har sin rot i det
andre. Her trengs vel strengt
talt ingen b), så vi går rett over
til det betydningsfulle, nemlig
hvordan du kan produsere
titalls liter ypperlig vors- eller nachspiel-vin til en pris
så hyggelig at den får Ingrid
Espelid til å se ut som Idi Amin.
Først: legg til side en 500-600
kroner, og kjøp følgende:
To digre bøtter (25-30 liter)
Oeschelsmål (måler sukkerinnhold i vina)
Gjærlås (hindrer insekter o.l
fra å havne i vina, og holder
karbondioksiden på et gunstig

nivå. Når det ”blopper” i gjærlåsen veit du at vina gjærer
– jo lenger mellom hvert
”blopp”, jo nærerer er vina å
være klar.
Et solid vaskemiddel (bøttene
må renses grundig, zalo ain’t
gonna cut it. Chempro SDP
fungerer fint, det samme gjør
damp for de som har tilgang
på det)
Termometer (temp. bør ligge
på rundt/ i overkant av 20
grader for optimal gjæring)
Hevert (gummislange, brukes
til å ta vina fra den ene bøtta
til den andre uten å få med
bunnfall)
Vinometer (ikke essensielt,
men kanskje kjekt og moro.
Måler styrken på vina).
Vinfilterapparat (tilsettes etter
at vina har stått 4-5 dager, gjør
at den blir klar og fin)
Flasker og korker.

noen med hage? Epler, pærer,
kirsebær og rips kan brukes.
Har du månedskort? Stikk opp
i marka og forsyn deg av skogens matfat. Nyper, bjørnebær
og krekling, m.m kan brukes.
Tommelfingerregelen er at hvis
det vokser på tre eller busk
og er noenlunde spiselig au naturell, kan du lage vin av det.

Debutanter bruker gjerne
ferdige vinsett, dvs ekstrat av
en druesort, som blandes med
vann, sukker og gjær, og deretter lager seg selv.
Den mer drevne brygger vil
kanskje heller benytte seg av
markens grøde. Kjenner du

Videre er det nyttig å føre en
loggbok, slik at man i etterkant
kan undersøke hva som gikk
galt – eller flott! F.eks er det
lurt å notere oechselsgraden
på viner du er fornøyd med –
da kan du sikte deg inn mot
denne neste gang du brygger.

Når du har funnet deg et passende utgangspunkt (ekstrat
eller bær/frukt), heller du det
oppi den ene bøtta. Tilsett
gjær og ca. 17-20 liter vann.
Bruker du frukt eller bær må
du også tilsette sukker. Deretter slenger du lokket på & lar
vinen lage seg sjøl. Rist bøtta
et par ganger i uka, that’s it.
Når sukkeret er brukt opp eller
maksimal alkoholstyrke er
nådd er vinen klar, og da stopper gjæringen av seg selv.

