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Da var tiden kommet for
min siste utgave som redaktør. Neste semester
befinner jeg meg i Australia, og de neste der igjen
blir nok litt for krevende
til å gjøre noe annet enn å
skrive en artikkel i ny og
ne. Husbjørnen mister
også sin kjære skribent
Elina Melteig, som har
gitt mangt et bidrag og

Innlegg bes sendt til
bjoernen@rf.uio.no

laget mye moro under
middager og møter. Vi
ønsker deg alt godt videre,
Elina! Forhåpentligvis er
det noen som kan ta over
skrivingen av baksidediktet for deg.
Det er umulig å vite hva
fremtiden bringer, men vi
i Husbjørnen har i denne
utgaven gjort vårt beste
for å legge lys på mulige
utkom. Er elektriske biler
virkelig et så mye bedre
alternativ? Eller har det
kanskje ikke noe å si, ettersom vi muligens kan
bosette oss ute i verdensrommet isteden? Hvem

vet. Våre tanker om fremtiden endrer seg som
årene går: Kanskje gifter
du deg når du er 35 år,
kanskje før. Kanskje får
du barn, eller så velger du
kanskje å la vær. Uavhengig av alle dine tanker om
personlig gevinst, så går
fortsatt verden i én retning. Hvilken retning går
den?
Forsidebildet er tegnet av
vår egen skribent Ingvild
Comfort Hvinden. Det er
et veldig fint bilde av to
mulige fremtider for planeten jorden, og jeg synes
hun fortjener skryt.
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ROBOTK AKE

Ingvild C.
Hvinden

Roboter har lenge vært forbundet med fremtiden, selv om ideen og ulike utgaver av
dem har eksistert i lang tid. Som en liten ”homage” til det mer lekne og optimistiske
synet på fremtiden, tenkte jeg å vise hvordan man kan bake en robot som er noe mer
tegneserieaktig enn roboter flest. Det er en ganske enkel kake, og det går fint an å lage
en annen bunn enn den i oppskriften. Andre kaketyper som fungerer fint med glasuren
som er blitt brukt er blant annet gulrotkake, krydderkake og sjokoladekake. Det viktigste er at kakebunnen er noenlunde solid, spesielt hvis du ønsker å lage en kake med
flere lag.

Ingredienser

Kakebunn
•
250 gr. siktet hvetemel
•
½ ts. salt
•
2 ss. kakaopulver
•
115 gr. romtemperert smør
•
300 gr. sukker
•
2 store egg
•
1 ts. vaniljeekstrakt eller vaniljesukker
•
250 ml. Cultura
•
2 ss. rød matfarge
•
1 ts. eplecidereddik
•
1 ts. natron

Glasur
•
300 gr. kremost
•
Ca. 150 gr. siktet melis
•
Rød, blå og grønn matfarge, eller
svart matfarge
•
Godteri til pynt

Fremgangsmåte
1. Sett ovnen på 175 °C (varmluft). Kle en dyp langpanne med bakepapir.
2. Sikt hvetemel, salt og kakaopulver i en bolle og bland sammen.
3. I en annen bolle røres smør og sukker til det er blitt lyst i fargen, lett og luftig. Tilsett et og et egg, og bland sammen. Skrap
langs kanten av bollen mellom hvert egg. Rør inn vaniljeekstrakten.
4. I en tredje bakebolle blandes cultura og matfarge sammen.
5.
De tørre ingrediensene og den fargede melken skal vendes inn i det rørte smøret. Begynn med å vende inn en tredjedel av
de tørre ingrediensene, for så å ta halvparten av melken. Deretter vendes inn en tredjedel til av de tørre ingrediensene, resten av
melken, for tilslutt å vende inn det siste av det tørre.
6. Natron og eddik røres lett sammen, og vendes deretter lett inn i røren. Røren bør spres utover i langpannen snarest, ellers
går mye av luften i røren ut. Smør røren ut til den er ca. 2–3 cm tykk.
7. Kaken stekes på midterste rille i ca. 20 minutter, til den er gjennomstekt.
8. Etter at kaken er stekt må den kjøles ned, helst i minst én time. Den kan være lurt å legge den i fryseren eller kjøleskapet en
stund, hvis du har muligheten. Dette gjør at kaken smuler mindre under pynteprosessen.
9.
For å lage glasuren røres kremosten ut i en bolle. Deretter sikter man over melisen. Jeg anbefaler å begynne med mindre
melis enn det som står i ingredienslisten så man kan smake seg frem til passe mengde sukker.
Osten og melisen piskes sammen i ca. 1–2 minutter, eller til det er godt blandet og glasuren er lett og luftig i konsistens.
10. Tilsett litt rød, grønn og blå matfarge og bland sammen. Like mengder av hver farge resulterer vanligvis i en fin gråfarge på
glasuren. Sett ca. 4 store spiseskjeer med glasuren til side i sin egen skål og tilsett mer matfarge i denne, slik at den blir mørkere
grå. Denne glasuren er til for å pynte med detaljer.
11. Vend kaken over på en stor skjærefjøl, og kutt den opp i passelige biter slik at roboten får de ønskede kroppsdelene. Jeg skar
opp biter til hode, ører, armer, kropp, hender og hjul/føtter. Konferer gjerne med figuren.
12. Smør litt glasur i skjøtene mellom de ulike bitene og sett sammen roboten på et passelig serveringsfat. Smør deretter den lyse
glasuren utover kaken. Dersom det kommer smuler med i glasuren, gjør det ingen ting, det ser bare ut som roboten er litt rusten!
Jeg brukte den lyse glasuren på hele kroppen, med unntak for hjulene/føttene, hvor jeg brukte den mørke.
13. Etter at kaken er blitt dekket med glasur kan en begynne å pynte med detaljer. For å få de tynne linjene brukte jeg en sprøytepose med passende ende. Enden hadde en rund og liten åpning. Har du ikke spesielt utstyr til glasur gjør det ingen ting, det er
bare å fylle glasuren i en liten frysepose eller lignende, og klippe et lite hull i det ene hjørnet av posen.
14. Tilslutt kan man legge til detaljer som øyne, av-og-på knapper og «skruer», for eksempel med ulike typer smågodt.
Kaken holder seg best i kjøleskapet, og bør spises innen et par dager etter den ble laget.
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Ingvild C.
Hvinden

Fremtiden
- hva vet vi?

har nådd sin største størrelse som
rød kjempe vil solas radius gå forbi
der jordkloden i dag befinner seg.
I løpet av vinteren og våren har Kloden vil bli slukt av sola, men
jeg vært på bursdagsfester og lig- vi vil ikke kunne oppleve dette på
nende tilstelninger med familien, noen måte. Innen sola har nådd
og smalltalken sitter alltid løst. denne størrelsen vil temperaturen
Ettersom jeg nettopp har begynt på jordkloden ha steget så mye at
på universitetet, går som oftest vannet har fordampet og alt liv vil
spørsmålene i hvordan jeg har
være utslettet. Sola vil ende
det, hva det er jeg
opp som en hvit dvergegentlig studerer
Jorda
stjerne med om lag
og hva slags jobb
halvparten av massen
slukes
like
lett
lett
det er studiene
den har nå. Resten av
som
smågodt
i
eksamenmine
kan
gi?
den vil ha blitt slynDet
sistnevnte
stiden, og Melkeveien
get utover i dens siste
spørsmålet
er
krampetrekninger,
og
Andromeda
vil
kolalltid like vanog dannet en planlidere like sikkert som
skelig å svare på,
etarisk nebula.
mest fordi jeg
eksamene i frie emner.
egentlig ikke vet
Før sola rekker å
helt sikkert. Det
svelle opp, vil Melkevavhenger av så mye
eien gjennomgå store enforskjellig. Sånn er det
dringer selv. Forskerne er nemlig
ofte med det meste av fremtiden, ganske sikre på at vår nærmeste
det er ganske usikkert og avhenger nabogalakse Andromeda vil ha
av et drøss med faktorer.
kollidert med Melkeveien om omFinnes det egentlige noe mennesket vet med en viss sikkerhet om
fremtiden? De fleste forskere er
enige om en del ting som gjelder
fremtiden, blant annet hva som vil
skje med sola og hvordan det vil
gå med vår egen galakse og dens
nærmeste nabo, Andromeda. Det
som derimot er mindre sikkert er
hva som tilslutt vil skje med universet. Det, som en fremtidig jobb,
avhenger av ulike faktorer som det
ikke er entydige svar
på ennå.
Akkurat

lag fire milliarder år, slik at de
sammen danner en ny galakse.
En ville kanskje tro at det ville gå
heftig for seg og at stjerner kom
til å kollidere vilt med hverandre,
og at solsystemene rundt omkring
i begge galaksene ville bli revet
fra hverandre. Faktisk er dette
lite sannsynlig, fordi avstandene
mellom stjernene og de ulike solsystemene innad i galaksene er så
store at de mest sannsynlig ikke
vil kollidere eller bli revet
fra hverandre.

som
smalltalk vil universet
mest sannsynligvis ebbe ut
i intet.

Hva skjer så med
sola? Om omlag fem til sju
milliarder år vil
kjernen til sola gå
tom for hydrogen, og
begynner å komprimeres. Denne
sammenpakningen av kjernen gjør
den varmere, og varmen sprer seg
til de ytre lagene. Dette gjør at de
ytre lagene av sola begynner å utvide seg. Etter hvert vil sola ha utvidet seg så mye at den kan betegnes som en rød kjempe. Når den

De relative plasseringene til stjernene
og
solsystemene
vil endres, og de to
massive, sorte hullene i midten av hver
galakse vil gå sammen.
Annet enn det, er konsekvensen av
denne kollisjonen lite annet enn
at det blir flere stjerner på nattehimmelen, og at jordkloden er
blitt borger av Milkdromeda (eller
Milkomeda). Det triste er at menneskeheten sannsynligvis ikke vil

få opplevd dette heller, fordi livet
på jorda allerede vil være utslettet
innen den tid.
Jorda slukes like lett som smågodt
i eksamenstiden, og Melkeveien og
Andromeda vil kollidere like sikkert som eksamener i frie emner.
Men hva så med slutten på universet? Hvilke mulige løsninger
har forskerne kommet frem til
her? Hva som vil skje avhenger av
en rekke faktorer, deriblant universets form. Før fantes det tre
ulike teorier for hvilken form den
hadde; sfærisk, sadelformet eller
flat. Det ble for ikke så lenge siden
konstatert at den er tilnærmet flat,
eller, det mennesket har mulighet
til å observere har den formen.
Det

a

t

...det blir
flere stjerner på nattehimmelen, og jordkloden
blir borger av Milkdromeda (eller Milkomeda).

universet er flatt utelukker til dels et av
de tenkte endescenarioene, nemlig the Big Crunch. Denne teorien
antok at universet var sfærisk og
at gravitasjonen tilslutt vil stanse
dens ekspansjon. Etter at universet sluttet å utvide seg ville gravitasjonen trekke materie sammen
igjen i et stort krønsj. Denne teorien utgår nå, både på grunn av
oppdagelsen av universets form,
men òg på grunn av den mørke
energiens frastøtende effekt, som
tillater universet å utvide seg forbi
gravitasjonskreftenes grenser.
Andre skjebner universet kan utsettes for, er blant annet the Big
Rip, the Big Freeze eller varmedød.
I den førstnevnte antas det at den
mørke energiens evne til å akselerere universets ekspansjon til
slutt vil gjøre at all materie rives i
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fra hverandre. I de to andre teoriene antas det at universet vil ekspandere i det uendelige. I the Big
Freeze vil universet avkjøles i løpet av ekspansjonen, og etterhvert
som stjernene dør, vil de sorte hullene regjere. Likevel vil de òg dø ut
etter hvert, siden de selv slipper ut
stråling. I varmedød-scenariet antas det at universet når et maksi-

mumsnivå for entropi, og at det
ikke lenger finnes noen fri energi
til å drive nødvendige prosesser.
Akkurat som smalltalk vil universet mest sannsynligvis ebbe ut i
intet. Det finnes begrensinger for
hvor lenge det hele kan pågå. Heldigvis er det lenge til det skjer!
I menneskelig perspektiv er det

vanskelig å forestille seg så langt
frem i tid som the Big Freeze eller
varmedøden, like vanskelig som
det er å forestille seg at å snakke
om hvor søte barnebarna til familimedlemmene er ikke fungerer
som en samtaleredder.

Kroko dill
Elina
Melteig

De finnes et knippe stoffer som
er ekstremt avhengighetsskapende. Et av disse stoffene
gjør at du råtner innvendig.
Likevel klarer ikke brukerne
å slutte å ta stoffet. De fleste
lever i lengden to til tre år etter at først har tatt krokodill.
Dette gjør det til et av de mest
dødelige stoffene som finnes.

Levende lik
Krokodill har fått navnet sitt fra
endringene som skjer i huden kort
tid etter at man først tar dopet.
Man får nemlig et skjellaktig hardt
lag der stoffet injiseres, påfulgt
av fargeendring. Over tid råtner
denne huden. I de verste tilfellene

råtner huden helt inn til beinet slik
at man faktisk blir en vandrende
zombie. Dersom det har gått så
langt må som regel det utsatte lemmet amputeres. Ofte vil en rusmisbruker dø i løpet av kort tid fordi
kroppen er råtten.

Russisk rulett
Stoffet er opprinnelig fra Russland. Russland har lenge slitt med
en høy andel heroinmisbrukere.
Krokodill er billig og lett å produsere og er derfor blitt ekstremt
populært fordi det gir en sterkere
ruseffekt enn heroin. Stoffet heter
egentlig desomorfin. Stoffet i ren
form er ikke like giftig som det
som selges på gata. Når stoffet produseres av amatører blir det gjerne
ikke rent. Dette stoffet har spredt
seg til hele verden og er stadig populært, til tross for skadene det gir.

Inneholder bensin

Innholder: Desomorfin, bensin,
malingsfortynning, jod og rød fosfor. Denne miksen etser opp årene
innenifra. De fleste som tar stoffet
får merker i løpet av kort tid. Dess
mer urenheter det er i stoffet dess
raskere råtner du. Man kan spørre
seg hvorfor noen vil gjøre dette
mot seg selv, men de fleste som begynner med dette tror det er vanlig
heroin eller er ikke klar over skadeeffektene av stoffet. Det er billig
å produsere og enkelte velger dette
stoffet til fordel for heroin av økonomiske årsaker.

Finnes trolig i Norge også
Det er flere som hevder at stoffet finnes i Norge. Likevel er det
foreløpig ikke gjort noen beslag
på det. Det er trolig ikke et stort
marked for det, men det er et stoff
som overvåkes nøye av myndighetene.
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Jeg eier

SOLSYSTEMET

Christian
Gjermestad

Dette sa Dennis Hope i 1980, da han
sendte inn søknaden om eierskap av
hele solsystemet. I dag selger han 4
kvadratkilometer jord på månen, Mars
eller Merkur for så lite som 20 dollar,
men skjøtet er dessverre ikke juridisk
gyldig. Romtraktaten (1967), ratifisert
av nærmest samtlige romfarende medlemsland, forbyr land å legge krav på objekter i verdensrommet, og å utplassere
masseødeleggelsesvåpen og militærbaser på himmellegemer. Månetraktaten
(1979) hindrer privatpersoner i å eie eiendom i verdensrommet, og legger vekt
på at kun land, med oversyn av FN, skal
få utforske og utnytte ressurser i verdensrommet. Denne har så langt ikke blitt
ratifisert av noen romfarende medlemsland. Om det er en bra ting, gjenstår å se.
Kall det gjerne en kynisk påstand, men
menneskehetens største drivkraft er personlig vinning. Å ville være varm førte
til ilden, ønsket om en pålitelig mat- og
alkoholkilde ga oss jordbruket, og å ville
tjene seg søkkrik på palladium og platina
vil sannsynligvis gi oss gruvedrift i rom-

Jumping Jack

met. Det er bare snakk om tid før kostnaden ved å utvinne metaller fra f.eks.
asteroider er mindre enn prisen på de
samme metallene, og dette vil i første
omgang føre til ekspedisjoner for å utvinne metaller fra nære asteroider. Om
den vil være bemannet av mennesker
eller maskiner, gjenstår å se, og avhenger
av hvor lang tid det tar før gruvedriften
lønner seg. Etter hvert kan det bli aktuelt
å lage permanente bosettelser for å gjøre
det billigere å utvinne malmen, da man
derfor ikke behøver å unnslippe jordens
gravitasjonsfelt hver gang, noe som er en
kostbar affære. Menneskene tilknyttet
gruvedriften vil sannsynligvis, på grunn
av de store kostnadene tilknyttet å forlate
Jordens atmosfære, måtte være nærmest
permanent bosatt utenfor Jorden, og vil
derfor ha bruk for noe å bruke lønnen sin
på. Gruvearbeiderne vil tenkelig savne
varer fra Jorden som normalt er vanskelige å få tak i, og det kan dermed oppstå
et marked som handelsmenn vil utnytte
seg av. Disse handelsmennene vil muligvis ta med seg familiene sine, og etter
hvert kan dette føre til menneskehetens
første byer i det ytre rom.
Metaller er ikke det eneste som kan utvinnes ute i rommet. Helium-3 finnes
på Månen i større konsentrasjoner enn
på Jorden, men dessverre tilsvarer dette
allikevel kun 1,3¬-15 ppb (deler per milliard), som vil si at det behøves cirka 150

Av Robert Erlandsen

millioner tonn månestøv for å utvinne
ett tonn helium-3. 20 tonn helium-3 vil
allikevel være nok til å dekke strømbehovet til alle husholdningene i USA i et
år. Dersom menneskeheten kan utvikle
fusjon, vil helium-3 fusjonert med deuterium kunne gi oss ren, høykonsentrert
energi.
Dersom månetraktaten ratifiseres, må
hele menneskeheten arbeide sammen
for å erobre og bosette rommet. Kan våre
representanter i FN oversette deres egne
ønsker om egen vinning til et ønske om
hele menneskehetens vinning? Kanskje
det ikke behøves? De fleste land har ikke
ratifisert månetraktaten, så utforskingen
av rommet vil bli utført av det private
eller offentlige, gjenstår å se. Svaret på
spørsmålet om hvorvidt månetraktaten
er bra eller dårlig for menneskeheten,
avhenger i øyeblikket av politisk ståsted,
og vil etter hvert besvares av om menneskeheten florerer i verdensrommet.
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5 på gata om fremtiden
katastrofe på grunn av global oppvarming.
2. Verden kommer til å være ganske den
samme, men det kommer jo helt an på.
Kanskje det blir flere el-biler enn biler på
bensin.

Susanne
Tande

Fremtiden kan bety så mangt.
Den kan være nær eller fjern
fjern, omhandle deg selv, de
rundt deg eller verdenssamfunnet. Husbjørnen har gått rundt
på Blindern og spurt fem kjekke
karer:
1. Hva ønsker du deg i fremtiden?
2. Hvordan tror du verden kommer til å se ut om 75 år?
Tore Magnus:
1. Jeg ønsker at det ikke blir noen

Tore Magnus

Jumping Jack

Karl:
1. Ny regjering!
2. Jeg tror nok verden kommer til å være
ganske lik, men kanskje litt mer «science
fiction». Det var et vanskelig spørsmål,
75 år er ganske lang tid!
Kristoffer:
1. Som en gutt fra Bergen ønsker jeg meg
sol og fint vær. Og at værmeldingene
alltid er riktige. Også ønsker jeg å finne
en 500-lapp på gaten – hallo, det er jo
penger rett i lommen!

Kristoffer

Av Robert Erlandsen

Jonas

2. Om 75 år er verden nydelig, flott og
samtidig øde, fordi alle har flyttet til en
annen planet.
Henrik:
1. Det som skjer det skjer. Men jeg ønsker
meg utegriller på Vestgrensa studentby.
2. Jeg tror det er varmt! Det er uten tvil
varmere gjennomsnittstemperatur på
grunn av global oppvarming. Dessuten
vil all maten være syntetisk eller genmanipulert.
Jonas:
1. Jeg ønsker meg kone, fire barn og å
jobbe på en knappefabrikk.
2. Om 75 år har myntenheten euro har
brutt sammen. Og Norges bank har truffet inflasjonsmålet på 2,5%.

Henrik
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“Null utslipps”-biler
Guttorm
Kvaal

Hvor mye er egentlig null
utslipp?

I klimadebatten blir såkalte «nul- gassutslippene tilknyttet produksjonen slår at tyske kraftverk, som er sammenlutslippsbiler» ofte trukket frem som av batteriet. I følge en rapport utviklet lignbare med andre europeiske forøvrig,
kjøretøyet som den klimabevistes beste i samarbeid mellom NTNU og Miljøbil har en virkningsgrad på rundt 50%. Ved
bilvalg. Dessverre er dette bare et uto- Grenland, er det samlede klimagassu- transport av energien, typisk via høyspisk navn som ikke reflekterer klimagas- tslippet tilknyttet produksjonen av et pentledninger, forsvinner ytterlige 10%.
sutslippene tilknyttet både produksjon relativt lite batteri med en kapasitet 26.6 Med andre ord er virkningsgraden nede
og bruk. Selv om det er store, lokale kWh, hele 4.6 tonn CO2. Dette tilsvarer i rundt 45% allerede før man har ladet
fordeler ved bruk av elbiler, er det svært faktisk det samlede CO2-utslippet as- opp elbilen! Så kommer enda en ulempe
misvisende ikke å ta i besosiert med produksjonen av som særlig er gjeldende i det kalde nord,
trakting hele livssykluen moderne småbil. Et- og en litt ironisk bivirkning av elbilens
Påstanden
sen til kjøretøyet i
tersom faktisk 15% eller fantastiske virkningsgrad – nemlig
om at det er helt grønt
et klimaperspektiv.
mer av klimagassutslip- oppvarming. Da den elektriske moLitt forenklet kan
å suse forbi morgenrushet pene dagens biler fører toren produserer så lite varme, kreves
man si at elbilens
med seg kommer fra det ekstra energi for å holde det varmt
i en splitter ny Tesla, er
eksospotte er flyttet
produksjonsprosessen, inne i bilen på kalde vinterdager. I en
derfor heller tvilsom
fra bilens bakpart
er det et tankekors at bensinbil forsynes klimaanlegget med
til sentraleuropeiske
så mye CO2 slippes ut overskuddsvarme fra motoren. Denne
kullkraftverk.
allerede før selve bilen er muligheten har rett og slett ikke elbilen!
- Men i Norge kommer
skrudd sammen!
Konklusjonen fra KIT er at så mye som
jo 99% av elektrisiteten fra vannkraft! En stor fordel med elek77.5% av energien kan gå
Det må vel bety at en elbil i Norge er triske motorer, foruten
tapt før elbilen begynner
Litt forenklet
tilnærmet utslippsfri? Dessverre er at de både er mindre
å rulle, gitt ugunstige
kan man si at elbilens
ikke dette tilfellet. Selv om den Norske i størrelse og leverer
elbil-forhold.
energiproduksjonen er svært grønn, er tilnærmet full effekt
eksospotte er flyttet fra
Det er ingen tvil om
Norge en del av det Europeiske kraft- straks man strekker
at den elektriske bilen
bilens
bakpart
til
sentralnettet. Dette innebærer at fra den typ- ut høyrefoten, er at
ikke kan være grøneuropeiske kullkraftverk
iske energimiksen vi forsyner vår elek- de har en langt høyere
nere enn kraften som
tronikk, kommer 21% fra kullkraft, 29% virkningsgrad
enn
man lader batteriene
fra atomkraft, 17% fra gasskraft, 11% fra forbrenningsmotorer.
med. Genereres denne
petroleum, 20% fra fornybare og sjar- I en elektrisk bil blir typkraften fra vannkraftverk eller
merende 2% fra søppelbrenning. Med isk 90% av energien brukt til fremdrift,
andre grønne kilder, er den elektriske
andre ord er genereres en ganske liten mens i en bensinbil kun 35%. Men derbilen et fantastisk transportmiddel, men
andel av den europeiske elektrisiteten som man tar kraftproduksjonen med i
kommer kraften fra kullkraft, er elbilen
av fornybare kilder – det til tross for den betraktning, blir den reelle virkningspå ingen måter bedre enn sin eksorene, norske energiproduksjonen. Triste graden for elbilen langt mindre imposhostende storebror. Som det
nyheter for miljøbeviste elbilfremgår, spiller det altså liten
eiere. Og alle oss andre.
rolle hvor energien produseres.
En bils livssyklus starter med
Dersom Norge skulle bruke all
en prosess som innebærer at
den miljøvennlige vannkraften
de enkelte komponentene
på elbiler, ville det resterende
lages på forskjellige steder
kraftbehovet bli mettet på anav verden, før de omsider
dre, og i all hovedsak, verre
forenes og monteres sammen
måter. Påstanden om at det er
til en fin, ny bil. I denne proshelt grønt å suse forbi morgenessen er den norske bedriften
rushet i en splitter ny Tesla, er
Miljøbil Grenland et sentralt
derfor heller tvilsom.
ledd – de monterer elbilens
Dersom store deler av Eurohjerte, batteriet. Denne vitale
pas bilpark blir erstattet av
delen er på mange måter også
elektriske biler, vil behovet for
elbilens akilleshæl og avgjør
elektrisk energi øke dramatisk.
både hvor langt man komAv den miljøvennlige energien
mer, og hvor lenge man må
som genereres i dag, kommer mestevente før man kommer seg videre. Et nerende. Beregninger gjort ved tyske
parten fra vannkraft. I Norge er allerproblem som sjeldent nevnes, er klima- Karlsruher Institut für Technik, KIT, anede de fleste store vassdrag utnyttet,
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og i resten av Europa som helhet er det
heller få å utnytte. Med andre ord må det
også teknologiske fremskritt til for at elbilen skal være den grønne redningen i

Gjør man ingen
ting med energiproduksjonen,
men erstatter store deler av den
nåværende bilparken med elektriske biler, risikerer man at det
blir bygget kull- og gasskraftverk
for å dekke den økte energietterspørselen
transportsektoren. Gjør man ingen ting
med energiproduksjonen, men erstatter
store deler av den nåværende bilparken

med elektriske biler, risikerer man at
det blir bygget kull- og gasskraftverk for
å dekke den økte energietterspørselen.
Det gavner ingen, og er noe som i større
grad bør nevnes i den offentlige debatten
slik at flere kan få et mer helhetlig syn.
- Energistatistikk hentet fra «EU energy in figures. Statistical pocketbook
2013». - Informasjon om batteriproduksjon fra «Life Cycle Assessment of a Lithium-Ion Battery Vehicle
Packk, NTNU» - Rapport fra KIT hentet fra http://www.tu.no/industri/
motor/2012/05/28/-elbil-mindremiljovennlig-enn-diesel
- Informasjon om virkningsgrad
«http://www.eia.gov/tools/faqs/faq.
cfm?id=107&t=3

S I TAT E R O M F R E M T I D E N
Vel, jeg vet ikke med dere, men personlig elsker jeg å søke etter quotes på google.
Det kan være skikkelig inspirerende, på en deilig og godtroende måte. Det føles
bra å følge råd fra Mahatma Gandhi, kunne sitere Cæcar i en skoleoppgave eller
bare le litt av ordene til Winston Churchill. Her er et lite utvalg av sitatene sortert
under «future». Med forbehold om at de muligens aldri har blitt uttalt:
... I never think of the future - it comes soon enough. - Albert Einstein
... The future starts today, not tomorrow. - Pave Johannes Paul II
... Let the future tell the truth, and evaluate each one according to his work and
accomplishments. The present is theirs; the future, for which I have really worked, is
mine. - Nikola Tesla
... Prediction is very difficult, especiallt about the future! - Niels Bohr
... The best thing about the future is that it comes one day at a time. - Abraham
Lincoln
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TELEPORTERING
- forbedret liv eller hurtig død?
Tor Jan
Derek Berstad

Sitater:
“Dette vil være nesten umulig å gjennomføre uten å fullstendig bryte ned
og ødelegge alle molekyler som finnes i
originalen”
“Dette er et viktig spørsmål for de som
ønsker å teleportere fordi det kan avgjøre
om deres eksistens fortsetter eller ikke”
Teleportering: Forbedret liv eller hurtig
død?
I mange tiår har mennesker drømt om
å kunne reise uten all denne slitsomme
bevegelsen frem og tilbake. For mange
ville det nok vært optimalt om man
kunne fraktes fra A til B uten å måtte
oppleve den tiden og reisen som kom
imellom. Derav har vi konseptet om teleportering: umiddelbar reise fra et punkt
til et annet i fysisk rom, gjerne ved hjelp
av dekonstruksjon av den eller det som
skal sendes. Det er også her vi møter
det første problemet med teleportering,
nemlig at mennesker eller materie generelt ikke kan reise umiddelbart i vårt
univers. Vi, som all annen materie, er
begrenset til en hastighet et godt stykke
unna lysets hastighet fordi vi har masse.
Denne massen krever enorme mengder
energi for å akselerere til en hastighet
som begynner å nærme seg det lyset reiser med. Dessuten så må denne akselerasjonen skje gradvis, slik at vi ikke ender
opp som en slags grøt på bakveggen av
kapselen vi reiser i.
Så hvordan skal vi løse dette? En løsning
er å bøye rommet slik at distansen vi skal
reise oppleves kortere for oss, og dermed
reiser vi relativt raskere. Dette er kun en
teoretisk mulighet derimot og vil uansett mest sannsynlig kreve mer energi
enn vi totalt sett vil noen gang ha muligheten til å skape. En annen løsning er
å konvertere materialet vårt til et signal
og sende det signalet i form av elektromagnetisk stråling. Dette virker mye mer
lovende, da vi slipper problematikken
med akselerasjon og fartsbegrensninger
i rommet. Riktignok vil det fremdeles
ta 4,24 år å reise til vår nærmeste na-

bostjerne, Proxima Centauri, og vi må
først sende mottagerutstyr dit slik at vi
kan rekonstrueres ved ankomst, men vi
er fortsatt tilsynelatende godt på vei.
Så da vet vi hvordan vi skal sende, men
det gjenstår et annet spørsmål som
egentlig er mye mer interessant. Nemlig,
hvordan vet vi hva vi skal sende? Svaret
kan kanskje virke åpenbart, men det er
mer komplisert enn det virker. Hvordan
skal vi dekonstruere og konvertere et
menneske til elektromagnetiske signaler
(eller eventuelt sende dataen via kvantesammenfiltring) og hvordan skal vi
gjenkonstruere det på andre siden? Det
viser seg nemlig at dette vil være nesten
umulig å gjennomføre uten å fullstendig
bryte ned og ødelegge alle molekyler som
finnes i originalen, altså deg. Det er den
eneste måten det lar seg gjøre å overføre
en 100 % nøyaktig kopi, noe som er kan
være viktig dersom du faktisk ønsker å
bli sendt og ikke bare erstattet med en
unøyaktig kopi et annet sted.
Spørsmålet vi da må stille oss, er om et
menneske som et levende vesen med
identitet kan overleve en slik prosess, og
det er her vi begynner å bevege oss over
i det metafysiske. Det er nemlig et skille
her, for fra et rent fysisk standpunkt er
et objekt det samme som et annet objekt
dersom det er 100 % nøyaktig likt. Like

fullt kan man også argumentere for at
to objekter av samme sammensetning
som eksisterer samtidig ved to forskjellige steder er to forskjellige objekter. Før
man kan gå videre må man altså stille
seg et viktig spørsmål: Er identiteten
til et menneske mer enn bare en sammensetning av dens deler? I tillegg: Er et
menneske som er helt likt et annet menneske, men et annet sted og skapt av andre atomer det samme mennesket? Dette
er et viktig spørsmål for de som ønsker
å teleportere fordi det kan avgjøre om
deres eksistens fortsetter eller ikke ved
sending.
Det mest skremmende ved dette
spørsmålet er definitivt det at vi egentlig
aldri kan få vite svaret på det med mindre vi på en eller annen måte klarer å
definere hva som skiller en bevissthet fra
et annet. For observatører vil det være
umulig å avgjøre om personen som gikk
inn i teleportøren er den samme som den
som kom ut, og den som kommer ut vil
ha de samme minnene som originalen
uansett. Den eneste måte for deg å finne
ut på er dermed å teleportere deg, og selv
da vil du aldri egentlig vite svaret, for enten fortsetter du som før eller så opphører din eksistens, for individet på andre
siden er det ingen merkbar forskjell. Tør
du å ta sjansen?
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Anmeldelse: Dune(1984)
Christian
Gjermestad
Spilletid: 137 min
I år 10 191 har menneskeheten erobret hele det kjente universet. Keiseren
regjerer og mektige storfamilier krangler
om hans anerkjennelse. På mange måter
likner det et føydalsamfunn. Keiseren
gir kontrollen over planeter til storfamilier som Harkonnen og Atreides, som
til gjengjeld sørger for at keiseren får
inn ressurser. Dette kan sammenlignes
med hvordan føydalsamfunnets overklasse sørget for at kongen fikk inn skatter. Den viktigste av disse ressursene er
krydderet «melange» - et stoff som, i tillegg til å øke menneskers livslengde, er
nødvendig for å reise hurtigere enn lyset,
og derfor vitalt for imperiets eksistens.
Melange finnes kun på én planet i hele
det kjente universet: Ørkenplaneten
Arrakis, også kalt Dune. Ikke overraskende er det her hovedkonflikten utarter
seg. Keiseren frykter at hertug Atreides
planlegger et statskupp, og vil la familien
Harkonnen overta kontrollen av Dune,

og dermed også produksjonen av melange. Unge Paul Atreides, et produkt av
flere generasjoner med selektiv avl, må
sikre familiens kontroll over planeten.
Filmen ble laget for 30 år siden, og det
synes. Spesialeffektene er til tider latterfremkallende, og man forventer nærmest
å se tråder over romskipene idet de glir
igjennom verdensrommet. Verdenen filmen utspiller seg i er veldig interessant,
og personlig satt jeg igjen med et behov
om å vite mer om det da filmen var over,
og brukte derfor litt for mye tid på seriens wiki-side da denne anmeldelsen
skulle skrives. Historien i filmen er dessverre mindre interessant. Dette er muligvis fordi filmen er litt gammel, og til
tider vanskelig å følge med i.
Se denne filmen hvis du er glad i klassikere og/eller science-fiction!

Quiz
Svar:
1. Kongevann
2. Egg
3. Vodka,
cointreau,
limesaft
og
tranebærjuice
4. Ca. 1,5 meter
5. Smør er et kalsiumholdig meieriprodukt,
mens margarin fremstilles av olje
Mars og Jupiter
9 år
Front
Kvige

Siri Tveitan

6.
7.
8.
9.

Spørsmål:
1. Hva må man bruke for å løse opp gull?
2. Hva studerer en oolog?
3. Hvilke ingredienser finner vi i en Cosmopolitan?
4. Hvor lang er tykktarmen til en voksen
person?
5. Hva er forskjellen på smør og margarin?
6. Mellom hvilke to planeter i vårt solsystem
finner vi asteroidebeltet?
7. Hvor gammel er Pippi Langstrømpe ifølge den første boken om henne?
8. Hva kalles grensen mellom to luftmasser
som har ulik temperatur?
9. Hva kalles en voksen ku som ikke har fått
kalv?
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DANSEBJØRNENS BAKSIDE
Vi anbefaler
27/05

Kl 20.00 Tirsdagsquiz på Neuf

28/05

Kl 20.00 Øl og bingo på Neuf

4/06

Kl 19.00 Vin og vinul på Neuf

21/03

K 18.04

Semestersluttfest på VB

Om du ikke har skjønt det enda: det er tirsdagsquiz
hver tirsdag, på Chateau Neuf, klokka 20.

Det var en gang er skarp realist
som hadde en tanke han gjerne skulle visst
Han ville finne ut hvem som var
Sin storebrors genetiske riktige far
Dette var morens hemmelige viten
Men han hadde lurt på det fra han var liten
Han besluttet at han ville reise i tid
Og bygget en maskin med kunnskap og flid
Da han ankom fortiden med et brak
kom han seg knapt fra sitt brennende vrak
Hans landing ble sett av en vakker kvinne
Som han falt pladask for og ville vinne

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

Slik som i filmer om kvinner og menn
Så pleiet hun såret hans i sitt hjem
Og det som gjerne skjer deretter
Ble til en serie magiske netter

Historiens helt fant aldri moren
og gav opp å løse gåten om broren
Han reiste tilbake for så å finne
At moren var fortidens vakre kvinne

