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Fra Bjørneboes penn
Jens
Bjørneboe
Foto: Store
Norske Leksikon
Vi ønsker ikke voldshandlinger. Vi ønsker en offentlig
debatt. Parlamenter og riksdager har ikke plass for våre
meninger. Ingen politiske
partier representerer oss. Den
engang revolusjonære arbeiderklasse er blitt det nye,
konservative småborgerskap.
Man venter av oss at vi skal
studere og holde munn. Vi
skal lese hva man forlanger
av oss, ha tillit til samfunnets
og universitetets autoriteter
og akseptere hva autoritetene
bestemmer. Men vi har ingen
tillit.
Slik som verden ser ut i dag,
ønsker vi helt enkelt ikke å
være med på den lenger. Vi
ønsker et ord med i laget.

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

“

Gamow har valgt å ta seg en velfortjent ferie. I denne
utgaven fylles derfor spalten av et utdrag fra Semmelweiss av Jens Bjørneboe. Noen avsnitt er lagt til
eller endret for å forsterke aktualiteten. Håpet er at
Bjørneboes ord ennå kan virke inspirerende på unge
studenter.
Vi arbeider i former som andre har lagt til rette for oss.
Efterpå skal vi som høykvalifisert arbeidskraft utnyttes
av staten og av næringslivet,
- våre kunnskaper skal utbyttes og brukes på den måte
som politikerne og industriledere bestemmer, og til deres
fordel. Også mens vi studerer,
er vi umyndiggjorte arbeidere
innen et system andre har
laget, vi er kjøpt, ferdigbestilt
arbeidskraft som skal tjene
systemer vi ikke har godtatt,
vi skal lystre politikere vi ikke
respekterer og aldri ville ha
valgt.
All makt ligger i dag i hendene
på politikere fra de generasjoner som direkte eller indirekte har vært med på å bygge
muren rundt Palestina, satt
jordens klima ut av balanse,
drevet den vestlige verden
mot økonomisk ruin, utbyttet
svakerestilte land, og utløst
Irak-krigen og Afghanistankrigen. All politisk og økonomisk makt ligger i hendene på
en generasjon som har holdt
verden i et eneste mareritt så
lenge vi har levet.
Man forlanger at vi skal ha
tillit til disse politikere og in-

dustriherrer. Lojalt og lydig
skal vi stille vår spesialiserte
arbeidskraft til disposisjon for
en internasjonal skare av politiske forbrytere!
Den meste rentable investering det såkalte «samfunn» kan
gjøre med sine penger, er å investere dem i utdannelse. En
virkelig høykvalifisert spesialist kan neppe kjøpes for dyrt.
Flyvåpnet trenger matematikere!
Men vi vil ikke utdannes for
å brukes til hva som helst. Vi
tjener ikke et hvilket som helst
mål. Vi tjener ikke et hvilket
som helst samfunn.
Vi avslår å la våre kunnskaper
og oss selv bruke som maktmidler for politiske voldsforbrytere i øst og vest. Vi nekter
å la oss bruke til undertrykkelser og masseutryddelser.
Vi ønsker selv nøyaktig å
bestemme hva våre spesialkunnskaper skal brukes til.
Jeg minner leserne om at
studentrevolusjoner ikke er
et nytt fenomen, og om at
de alltid har innvarslet dyptgående forandringer i samfunnsstrukturene.

Vi ønsker selv nøyaktig å bestemme
hva våre spesialkunnskaper skal
brukes til.

Leder

Formannen har ordet

Ingvild Aabye
Redaktør

Geir Tore Ulvik,
Formann i Realistforeningen

Nok en semesterstart! Dette
er min tredje - og etter en
lang sommerferie fyllt med
feltkurs, planlegning av
Husbjørnen og diverse andre
studentaktiviteter kan jeg
bare si at jeg ser frem til å
begynne semesteret! Det er
virkelig så uendelig behagelig
å være student i begynnelsen
av semesteret. Det er da du
tar lange pauser fra lesesalen
og bygger videre på ditt
sosiale nettverk - eller bare
døser i sola.
Jeg skal ikke gå for mye
rundt grøten; jeg vil at
du skal bli aktiv i en
studentforening. Jeg bryr
meg lite om hva du velger
(med mindre du velger
Husbjørnen, da elsker jeg
deg), men du har mange
valg. Det er de engasjerte
studentene som gjør
Blindern til det Blindern er
- en fantastisk koselig liten
boble. Jenta som serverer
kaffe i RF-kjelleren, gutten
som sorterer ledninger
før en konsert på Betong,
studentene som lager gratis
vafler på Villa Eika og alle
andre som frivillig gir av
sin tid jobber mot et felles
mål; å gjøre studietiden
uforglemmelig.

Da er det altså klart for et nytt semester!
Et nytt semester fylt med latter og glede,
fascinerende oppdagelser, nye opplevelser, men
også motgang. Motgang som vil få det til å føles
som om hele verden står imot akkurat deg.
Alt dette er en del av det store mysterium det er
å være student.
Noen av oss vet allerede hvor vi skal i verden,
mange av oss har ikke den fjerneste anelse.
Å finne ut hva man vil i verden er en reise som
tar den tiden det tar. Man tar ikke alltid de
riktige valgene, prioriterer litt feil her og der,
kanskje man må konte en eksamen eller to.
Men det gjør ingenting, fordi gjennom alt dette
her møter man så mange fantastiske mennesker!
Mennesker - personer man kommer til å dele en
av de viktigste og mest betydningsfulle delene
av livet med. Du vil komme ti, medl å le, gråte,
feire suksesser, panikklese, og finne ut ting om
deg selv du aldri trodde var mulig, sammen med
disse menneskene.
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Kanskje du er litt usikker? Lurer litt på hva dette
er for noe? Kom innom og finn det ut da vel!
Vi kommer til å være overalt på campus under
fadderukene, enten som engasjerte faddere,
bjørner som deler ut bamsemums, eller som
de koselige folka som står og tapper læskende
drikker til deg bak bardisken.
Så hva er egentlig Realistforeningen?
Vi er den største studentforeningen på MatNat,
holder til i kjelleren i Vilhelm Bjerknes Hus, og
dette er avisen vår, Husbjørnen. Vi arrangerer
store fester, små fester, har fredagspub med quiz
i kjelleren vår, driver kafè på dagtid, og MYE
mer. Noe for alle og enhver. De som stiller opp
som frivillige, interne i foreningen, tar vi ekstra
godt vare på, for det fortjener de!
Bobler du over av gode idèer? Kom med de! Vi
er alltid ute etter ny moro!
I løpet av fadderukene vil vi gjerne høre hva
akkurat DU vil være med på, og fortelle deg om
alle de forskjellige tingene du KAN være med på.

Engasjerer du deg som frivillig i en forening er
du så godt som garantert å møte mange slike Jeg er formann det kommende høstsemesteret.
mennesker, og hvis du vil engasjere deg er du Hva kommer du til å bli?
hjertelig velkommen til Realistforeningen!

“

Vi arrangerer store fester, små fester, har
fredagspub med quiz i kjelleren vår, driver kafè på dagtid, og MYE mer
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Rekordmange søkere
til realfag
Ingvild
Aabye
Søkertallene er gode nyheter for realfagsrekrutteringen dette året; rekordmange
søkere har krysset av realfag og teknologiske fag i søknaden. Økningen i interesse for realfag er så klart både gledelig
og etterlengtet. Rektor ved Universitetet
i Oslo, Ole Petter Ottersen, reflekterer i
sin blogg over hvorvidt årsaken til den
økte interessen kan ha en sammenheng
med at vi den siste tiden har sett en
rekke større realfaglige oppslag, særlig
knyttet til fysikk. Det ser allikevel ut til
at det er de teknologiske fagene, og ikke
de rene realfagene, som har opplevd
størst vekst – i alle fall ved Universitetet
i Oslo.

Det er dessuten en generell økning i antall søkere til høyere utdanning i Norge.
Dette fører med seg både glede og en
høyt utdannet befolkning, men også
noen utfordringer. Nye tiltak må iverksettes om vi skal oppretholde kvaliteten
på utdannelsen. Samtidig vil behovet
for studentboliger være enda mer
pressende enn før. Dessverre ser vi år
etter år at antall studentboliger ikke går
nevneverdig opp. Hva som derimot går
opp er konsumprisindeksen, og beløpet
studenter får utbetalt som lån og stipend står fast på et nivå rundt 1980. For
ikke mange dager siden kunne massemediene melde om at studenter ikke har
vært fattigere på 37 år.
Forhåpentligvis tar kunnskapsministeren tak i denne jobben med et like
stort smil som hun avbildes med i avisoppslagene rundt økningen i søknader
til høyere utdanning.

Agurknytt
For et halvt år siden fikk en
religiøs leder det for seg at han
skulle advare kvinner mot å
spise frukten agurk (bananer
og andre godsaker av liknende
geometri ble også nevnt). Dersom kvinner allikevel valgte å
kose seg med med agurker burde
de først kuttes opp i mindre biter
av en utenforstående. Begrunnelsen var så klart den ulidelige
seksuelle fristelsen agurker
fremkaller i kvinner. Personlig
kan jeg ikke si jeg har opplevd
dette, men kanskje mannens
kone ikke var så forferdelig
imponert over oppvartningen
hjemme...

Biørnegildet - en
forelskelse?
Jeanette Viken,
Gildesjef for
Biørnegildet
2013
1927 ble et spesielt år for
Realistforeningen, det var det første
året Hans Majestet Ursus Major
første gang fant det for godt å gjeste
sine undersåtter. I den anledning
ble det avholdt et ball - Biørneballet.
Opprinnelig var Biørneballet en
engangsforeteelse, men siden 1948
har Hans Majestet beæret oss med
sitt nærvær hvert tredje år.
Fra å bare bestå av et ball har
Biørnegildet vokst seg større for
hvert år og er nå en 8 dagers festival
som omfatter daglige konserter,
fester, foredrag, debatter, kafédrift
uteaktiviteter og mye mer. Det
blir også gitt ut egen avis under
festivalen;
Biørnetjenesten.
Biørnegildet er Realistforeningens
gave til Hans Majestet, alle studenter
og oss selv. Dette Biørnegildet er
det 25. i rekken og går av stabelen i
perioden 15. til 23. februar 2013.
Februar 2013. 7 måneder! Det
virker så altfor kort nå når jeg
sitter her midt i sommerferien.
På 7 måneder skal vi ha fått alt på

NYHETER

Vil du vite mer?
Skjekk ut Biørnegildets foreningssider

om vi får inn nok økonomisk støtte
både fra fakultetet og fra sponsorer,
om vi får inn nok frivillige som
ønsker å være med i gjennomføringen
og om det kommer nok publikum.
Men til tross for all usikkerhet som
følger av ansvaret så er den største
følelsen jeg sitter med angående
Biørnegildet forelskelse.

Biørnegildet
plass når det gjelder foredragsholdere,
band, debattdeltagere, revydeltagere,
skribenter, fotografer, godkjenninger
og ikke minst økonomi! 7 små måneder
gjenstår før Biørnegildet 2013 braker løs.
Som Gildesjef kan jeg ikke hjelpe for at
jeg sitter her med en klump av usikkerhet
i magen - usikkerhet om vi får alt på stell,

Jeg er forelsket i prosjektet og jeg
er forelsket i styret mitt! Det består
av ti utrolige mennesker som bidrar
til å gjøre festivalen til et eventyr.
Og hvis ingenting kommer på plass;
verken økonomisk støtte, publikum
eller frivillige, så vet jeg at disse
fantastiske menneskene allikevel
kommer til å bidra til at Biørnegildet
blir alt det jeg kan ønske meg!
Og en prøvesmak på hvordan det hele
blir, får dere under GILDEDAGEN
14. september i år. Så jeg sier til
dere: hold av datoen og ikke minst:
gled dere!

Søkes: studenter som ikke bare vil studere
Peter Hoff

Funksjonæransvarlig
Om det er en ting universitetet vårt
har å by på, så er det muligheten til
å gjøre noe annet enn å studere. Jeg
skriver denne teksten for å invitere
dere med på noe stort! Hvert tredje
år arrangerer vi i Realistforeningen
Biørnegildet; en drøy uke med pub,
konserter, foredrag og en galla som
avslutning. Det fineste med Biørnegildet er at det ikke driver seg selv!

Ingenting er som å jobbe for noe og se
det gjør en nytte, og sjansen til å gjøre
en forskjell er ikke langt unna! Allerede
14. september er Gildedagen, en dag
hvor alle får en liten prøvesmak av hva
Biørnegildet er og en liten oppvarming
for vår egen del. Her har vi mulighet for
barvakter, plakatopphenging, rigging
og faglig arbeid som må utføres. Det er
mye som trengs å gjøres, og jeg vil ha
dere med!
Ikke nok med at dere har muligheten
til å ha det gøy på jobb, dere får også
goder utover dette. Om dere jobber et
visst antall timer vil dere blant annet
få internpriser på utvalgte varer under

Biørnegildet, mat på jobb og dere får
være med må en fantastisk fest Styret
arrangerer kun for dere som jobber for
oss. Da er det vi som jobber for dere,
rett og slett!
Å bli med er ikke vanskelig, alt dere
trenger å gjøre er å gå inn på www.gildet.no under «bli med» . Vi tar kontakt
med dere før dere vet ordet av det, så
finner vi en oppgave som du har lyst å
gjøre. Dersom du vil bli med å jobbe under Biørnegildet og/eller på Gildedagen:
ikke nøl med å ta kontakt. Vi håper å se
flest mulig av dere med oss - sammen
skal vi lage en fantastisk festival!
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Alternative måter å innta kaffe på

Master i geologi
Steintøff kar							Foto: Privat

Ingvild
Aabye

Elina
Melteig
Mange vil se med skepsis på alt som
begynner med «alternativ». Det bør de
i alle høyeste grad fortsette med. Likevel
er det viktig at vi har et visst mangfold
når det gjelder metoder og medisiner.
Uten mangfoldet ville livet være
temmelig kjedelig. Med dette presenterer
Husbjørnen: Alternative metoder å innta
kaffe på! (Benyttelse av metodene skjer

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 geologi holder på med, så kan du lese
hva Steinar Kleppe har å fortelle.

på eget anvar!)
Var det noen spesielle grunner til
at du valgte å studere geologi?
Eg begynte egentlig å studere geologi
litt tilfeldig. Har alltid interessert med
for naturfag og realfag generelt, men
aldri geologi spesielt. Eg skulle studere i
USA, men ombestemte meg i siste liten.
Då måtte eg forte meg å velge noke, og
valget falt på bachelor i geofag, som eg
no er utruleg fornøgd med!
Hva er forskjellig fra bachelor til
master?
Det som er forskjellig fra bachelor
til master er at kursene er mykje
meir interessante, då eg har valgt
meg inn på ei retning, der “alt” er
kjempespennande - i motsetning til
bachelor der det var eit og anna kurs
som ikkje var like midt i blinken. Og
så har du masteroppgåva då, sjølvsagt.
På geofag, eller iallefall den retninga eg
har valgt, har vi 60 studiepoeng med
kurs og 60 studiepoeng med oppgåve.
Eg har valgt eit trappesystem der eg
dedikerar 10 poeng til oppgåva i første
semesteret, 20 i andre og 30 poeng i det
siste semesteret. Vi må sette av litt tid

ettersom det ofte er feltarbeid der prøver
skal samlast, og diverse analyser skal
gjennomførast - dette tek ofte tid.
Hva gjor du i masteroppgaven din?
Eg skal skrive om eit titan-mineral som
kallast rutil i ein bergart som kallast
eklogitt. Denne eklogitten er interessant
som titan-malm. Rutilet er danna
på
kjempehøge
trykk/temperaturforhold, men kan framleis finnast i
relativt store mengder i den eklogitten
eg skal jobbe med. Enkelte soner er
påverka av sprekker som har tilført
vatn til systemet, og dette fører til at
rutilet er omvandla til eit anna mineral
(illmenitt) som gruveselskapet ikkje er
interessert i. Så eg skal undersøke denne
reaksjonen, samt å delvis kartlegge dette
sprekkesystemet, både på mikroskala
men også på stor skala. Rent praktisk
skal eg kartlegge et gitt område på

vestlandet. Det e en eklogitt-kropp som
kallast Engebøfjellet. Det e masse ståhei
rundt det her, så det e jo litt artig å drive
på med noke aktuelt. Eg bruka god
gammaldags geologi! Eg går ute i skogen
og i fjellet, ser på stein, bruka slegge
for å banke ut prøver, tegna inn på kart
og bruka GPS. I tillegg bruka eg en del
teknisk utstyr på institutt for geofag for
å bestemme kjemien i dei prøvene eg tar,
i tillegg til å bestemme kva for mineral
dei inneholder. Dette kan brukast til å
bestemme dannelsesforhold, alder og
kjemiske forhold under dannelsen.
Hva slags jobb kan du tenke deg
når du er ferdig?
Eg håpar å få jobb i eit gruveselskap
der eg kan bruke mastergrada mi på ein
skikkelig måte, samt utvikle retninga mi,
geokjemi, vidare. Den type jobb lar meg
være ein del på feltarbeid, og kva er vel
betre enn å få betalt for å gå på “tur” i
skog og mark?
Til slutt, noen tips til kommende
masterstudenter?
Tipset
mitt
til
kommande
masterstudentar er at masterstudiet
nok er meir akademisk krevande, men
samtidig meir interessant og lærerikt.
Dette gjer til at du heilt sikkert sit igjen
med utruleg mykje kunnskap på eit felt,
og denne kunnskapen kan du bruke til å
utvikle deg vidare. Hovudtipset er at ein
bør jobbe hardt, og ikkje velge minste
motstands veg med tanke på kurs og
innsats. Det du invisterar i mastergrada
di kan være grunnlaget for resten av
karriera di!

Truet med med XRF-pistol oppgir fjellet raskt sine hemmeligheter

Foto: Privat

Snusing
Å dytte tobakk under leppa har visst seg å
være en suksessfull måte å innta nikotin
på. Hvorfor finnes det ingen kaffesnus?
Koffein og nikotin tilhører begge
stoffgruppen alkaloider. Du kan enkelt
lage «posene» ved å bruke tynt stoff,
for eksempel en nylonstrømpebukse,
for så å stappe dem med kvernet kaffe.
Pulverkaffe anbefales ikke ettersom det
løser seg mye raskere og blir rennende.

Injisering
Kaffe kan injiseres direkte i blodet. Dette
er ikke lurt ettersom det er fort gjort å
få koffeinoverdose - ja man kan dø av
det. Denne metoden må på mange måter
ansees som hard core, og hvis du føler
trangen til å teste dette er det en viss fare
for at du er koffeinmisbruker.
Stikkpille
Ved å innta kaffen i feil ende oppnår du
raskt opptak i blodet. Det kan imidlertid
være ganske ubehagelig. Kaffe er ganske
surt og det kan lett føre til irritert
endetarm og små sår.
Sniffing
Å sniffe koffein skulle fungere i teorien. I
alle fall hvis du bruker instant coffee som
er vannløselig. I praksis viser det seg
imidlertid at det er ekstremt ubehagelig.
Det er faktisk så ubehagelig at du ikke vil

klare å få i deg nok koffein til å merke
noen særlig effekt av det. Det er i alle fall
ikke nok til å holde noen våken gjennom
en forelesning.
Inhalering
Du kan forsøke å inhalere kaffe ved å
henge over en dampende kjele med
kaffe. Denne metoden vil ta lang tid, og
er potensielt svært skadelig for lungene
dine. Det er også uvisst hvor mye av
koffeinet som faktisk fordamper under
denne prosessen, så det er mulig at all
merkbar effekt egentlig er placebo.
Røyk
Dette fungerer ikke. Kaffe viser seg å
være brennbart.

Smørbrødliste for gale vitenskapsmenn
Andreas
Kittelsen
Helt siden Daedalus smelte voksvinger
på guttungen sin, Ikaros, og ønsket ham
god tur mot sola, har vi hatt en dyp
fascinasjon for mennesker som ønsker å
være litt larger than life, og som gjerne
setter etikken på sidelinja for å nå sine
ekstreme mål. Her på MATNAT drømmer jo såklart alle sammen om å bli
gale vitenskapsmenn. Kan man ta 10
studiepoeng i det? Nei, men heldigvis
har vi smørt en åttetrinns smørbrødliste
for den aspirerende supervillain.
1. Kjenn din historie! Det er mye
å lære fra klassikerne, både når det
kommer til ambisjoner, atferd og estetisk
sans. Et særlig klassisk eksempel er Dr.
Frankenstein i filmatiseringen fra 1931,
der han med sitt ville og gale utseende
utbryter at han nå vet hvordan det
føles å være en gud. Studer mimikk,
kroppsspråk, ordvalg osv, og gjør det til
ditt eget.

2. Skaff deg en utdannelse! Fysikk,
elektroingeniør, genetikk og alt som har
med tidsreiser å gjøre er gode alternativer.
Hva du velger avhenger naturligvis av
målsetningen.
Ønsker du, feks i Oryx and Crake eller
12 Monkeys, å ganske enkelt utslette
menneskeheten, kan mikrobiologi være
faget for deg, mens en elektroingeniør
f.eks kan bygge monstrøse roboter som
kan gjøre menneskene til slaver, osv osv.

4. Ha tydelige trademarks. Både
utseende og atferd teller. Det holder ikke
lenger med en labfrakk og ugredd hår.
Dyrk særegne ansiktstrekk, legg an til
østeuropeisk aksent, eller få ukontrollerte
rykninger i lemmene. Se Dr Strangelove
for inspirasjon.
5. Skaff deg en assistent, helst en
med voldsomme skavanker. Pukkelrygg
og andre deformasjoner bør stå høyt på
enhver stillingsutlyselse.

3. Skaff deg en urovekkende og
utilgjengelig arbeidsplass. Gjerne i
fjellene, f.eks Himalaya, eller på havets
bunn. Høye kostnader, men stor grad
av privatliv. Rotwangs laboratorium i
Metropolis er, interiørmessig sett, et
eksempel til etterfølgelse. Kanskje du
ville trivdes i den arkitektonisk sett
underlige byen fra At the mountains of
Madness? Det er viktig å utforske seg selv
og omgivelsene, og finne et arbeidsmiljø
som du kan blomstre i.

7. Ha en vakker datter/ sønn som en
eventuell “helt” som er ute etter å stikke
kjepper i hjulene dine kan forelske seg i.

Arbeidsplassen kan selvsagt også være
helt ordinær - men kun dersom du selv
er tilstrekkelig bissar, eller har en ond
tvilling, som i David Cronenbergs film
Dead Ringers.

8. Koz deg masse! Det viktigste er
jo å gjøre noe man trives med. Og om
menneskeheten, rom-tid-kontinumet
eller planeten jorda går tapt i prosessen,
vel...

6. Vær dedikert til det du driver
med. Ikke alle gale vitenskapsmenn er
onde; mange er egentlig ganske ålreite.
Men dersom du ofrer tilstrekkelig
mye, vil både etisk sans og forstanden
raskt
fordufte.
Slike
primitive
personlighetstrekk er bare i veien uansett.
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Science = Awesome
Dersom du som leser dette er ny student på Mat.Nat - vær oppmerksom på (dersom
du av forskjellige grunner ikke er det) at studiet du har valgt etter all sannsynlighet
er ekstremt interessant! De neste to sidene kan kanskje gi deg en liten smakebit på
hva realfag kan (ikke nødvendigvis bør) brukes til.

Superledere og rødvin
Geir Tore Ulvik

Energi og Nanoteknologi
(MENA), bachelor

“

Vi realfagsstudenter er glade i alkohol.
Noen liker øl, noen rødvin og noen
brygger etter egne preferanser. Så har
vi også de som bruker dette til helt
andre ting: Mange av dere har nok
vært borti enten rødvin, superledere
eller begge fra før av, men hva har de
med hverandre å gjøre?

En superleder er et materiale som
kan lede strøm uten motstand. Denne
effekten gir et hav av muligheter som
f.eks magnetic-levitation tog, MRImaskiner i sykehus, Large Hadron
Collider og ekstremt energieffektive
datamaskiner - for ikke å snakke om
mulige militære appliksjoner som
EMP. Et av målene bak forskningen
på superledere er å en dag oppnå
superledere ved romtemperatur, for

Prosit!
Petter Hoff

Lektorstudiet
Før i tiden trodde folk at man kunne
nyse ut sjelen sin. Når en nøs var dette
nemlig Gamle-Eriks mulighet til å stjele
sjelen. Derfor var det viktig å velsigne
en nysende person slik at han eller hun
var beskyttet mot djevelen i dette svake
øyeblikket. I gamle dager var mennesket
fanget i kryssilden av Gud og Satans
kamp for sjelen vår – men heldigvis
hadde Gud i utgangspunktet krav på
den, så Lucifer måtte ty til ufine midler
som å kjøpe sjelen til folk. Historiene er
mange, hypnotisk felespill som vekker
drapslyst i folk, feledueller og såklart
uimotståelige avtaler.

“Så kan man selvfølgelig spørre seg
selv hvordan de kom på å i det hele
tatt prøve dette“

da kan vi virkelig ta i bruk disse
fantastiske egenskapene! Så var
det denne rødvinen. Hvor kommer
den inn i bildet? Det har seg slik at
noen forskere basert i Japan varmet
opp et jernbasert materiale i ulike
læskende drikker. Whiskey, japansk
sake, øl, hvitvin og rødvin var blant
de som ble testet. Tro det eller ei;
forsøkene førte til at materialet ble
superledende der rødvin førte til
best resultat! For meg er dette litt av
selve essensen i forskning - et freaky
resultat som en kan gå i sømmene
på, og etter hvert blir klokere av!

“

Dette skjedde i 2011, og siden den tid
har de funnet ut at rødvinen Beaujolais
fungerer best. Det ser ut til at vinsyren,
som Beaujolaisen er rik på, er med på
å indusere superledende egenskaper
i
materialet.
Hovedmålet
med
eksperimentene videre er å få en bedre
forståelse av hvordan superledning
oppstår i det hele tatt - og kanskje ta et
steg i riktig retning mot høytemperatursuperledere. Forskerne er imidlertid
overbevist om at det ikke bare er vinsyren
som bidrar, og vi venter i spenning på
videre resultater!
Så kan man selvfølgelig spørre seg selv
hvordan de kom på å i det hele tatt prøve
dette...

Simen Tennøe

Masterstudent i teoretisk
astrofysikk
Prinsippet bak å reise i tid er meget
enkelt, og det er ingen fysiske lover
som hindrer oss i å gjøre dette. Vi reiser
alle i tid, uten at vi tenker spesielt over
det. For hvert sekund som går beveger
vi oss ett sekund fram i tid. Men det er
vanligvis ikke dette man tenker på når
man hører ordet tidsreiser, så vi skal se
på fenomenene som fører til at man kan
reise langt framover og bakover.
Det er enklest å reise framover i tid, alt
man trenger er et raskt romskip. Hvis
du reiser med høye hastigheter, over
10 % av lysets hastighet (jo nærmere
lyshastigheten man reiser desto større
effekt får man), sier relativitetsteorien at
tiden ombord i romskipet vil gå saktere.
Så hvis du drar ut på en lang tur med
romskipet i slike hastigheter, så vil tiden
gå saktere for deg enn for oss som er igjen
på jorda. Når du da kommer tilbake så
har det gått hundrevis av år her, mens det
bare har gått ett par tiår for deg.
Å reise bakover krever litt mer arbeid.
Vi må først lage oss ett par ormehull.

Vil du vite mer?
En grei link til mer
informasjon om
tidsreiser.

Dette er hull i rom, som gjør at man
øyeblikkelig kan reise mellom to
steder, som i en portal. Det vi så gjør
er å sende ett av de to ormhullene ut
på en lang tur i høye hastigheter. Når
det kommer tilbake hit vil tiden for
det reisende ormhullet ha gått mye
saktere enn for det som ble igjen.
Når man da beveger seg igjenom
ormhullene vil man reise tilbake i
tid - til den tiden som har gått for det
“trege” ormhullet.
Det største problemet vil være å
generere ormehull som er store nok

til å kunne reise igjennom dem.
Det er heller aldri observert noen
ormehull hittil, så vi kan ikke være
sikre på at de faktisk eksisterer. En
begrensning med denne metoden er
at du ikke kan reise tilbake i tid til
før tidsmaskinen ble laget, noe som
er litt kjedelig.
Vi vil aldri kunne dra på safari
tilbake i tid for å se dinosaurer. Dette
forklarer dermed også hvorfor vi
enda ikke er nedrent av tidsreisende
turister.

Opioider - på godt og vondt
Eirik Bager Sundmark

Molekylærbiologi, bachelor

“(...) mengde sjel man mister til
nysing og synd kan da beskrives
en geometrisk rekke”

Problemet med dette er jo at vi nyser alle
sammen, dessverre ikke alltid i andre
menneskers nærvær. Allikevel skal ikke
alle havne havne i helvete av den grunn.
Erobringer er aldri binære i sin natur, de
er mye mer som flyttall. Man må ta sjelen
litt for litt. Hvis vi da forutsetter at nysing
ikke kan vinne en sjel alene må det være
begrenset hvor mye sjel man kan stjele
på en gang. Vi antar da at det må være
en viss lovmessighet involvert her, og at
man ikke kan ta mer enn halve sjelen.
Vi kan dermed anta at mengde sjel man

Hvordan reise i tid

mister til nysing og synd kan da beskrives en
geometrisk rekke på formen 1/a^(n+1) ,a>2.
Det betyr at mengden sjel man har igjen er
1-∑_0^n 1/a^(n+1) -∑_0^m 1/b^(m+1)
-shvor «a» er vektet for synd, «b» er vektet
for nysing og s er så mye man har solgt.
Nå kan du selv regne ut hvor mye du har
igjen. Da gjelder det bare å ikke selge for mye
av den.

De fleste har vel i løpet av livet hørt om
opiater, hovedsakelig heroin, morfin
og opium – og effekten disse stoffene
har på den generelle livskvaliteten, og
ikke minst hvor utrolig vanskelig det er
å slutte å bruke dem når man først har
blitt avhengig. Bakgrunnen for abstinensene man får av stoffene er det imidlertid ikke like kjent for allmennheten.
Ironisk nok henger den tett sammen
med både rusen man får av, og tilvenningen til, disse rusmidlene. De samme
mekanismene som i utgangspunktet gir
en enorm følelse av velvære sørger også
for at abstinensene blir så jævlige som
de blir.
Som du kanskje vet, er opiater effektive
smertestillende midler. Dette er fordi de

binder seg til samme nervereseptorer
som opoidene, endorfiner og enkefaliner - som er kroppens egenproduserte
smertestillende stoffer. Disse reseptorene fungerer på nervesynapsene
og reduserer mengden smertesignaler
disse nervene vil sende til hjernen. Samtidig vil stoffene indirekte øke produksjonen av dopamin i hjernen. Begge disse
effektene bidrar sterkt til rusfølelsen.
Problemene dukker opp når kroppen
innser at den ikke mottar smertesignaler, samt at dopamin-nivået i hjernen er
alt for høyt over en lengre periode (som
regel 3-4 dager). Smerteufølsomhet er
nemlig, biologisk sett, en uting. Selv
om du kanskje er uenig etter å ha slått
tærne i et bordbein, er smertesansen en
viktig del av det å forebygge skader på

kroppen. I et forsøk på å rette opp i denne
ubalansen forårsaket av rusmidlene, vil
kroppen reagere ved å redusere produksjonen av opioider og antall reseptorer.
Dermed vil terskelen for at en nerve
sender et smertesignal til hjernen være
lavere. Resultatet er opiatenes potens som
rusmiddel vil være kraftig svekket – men;
kroppen vil begynne å føle sterk smerte og
ubehag av… vel, omtrent hva som helst.
Klærne på kroppen, det å sitte, stå, ligge
- eller en klem. Heldigvis; om man i en
lengre periode holder seg unna stoffet vil
kroppen regulere mengden opioider og
opioidereseptorer tilbake til normalt, men
dette tar lang tid, og i mellomtiden er det
ingenting som kan dempe ubehaget.
Og alt dette for at det skal gjøre vondt å slå
tærne inn i et bordbein. Joda, takk for den,
kroppen.
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Studentpolitikk

Gnierguiden

- Studentenes innflytelse og påvirkningskraft på UiO

Stian
Lågstad

“

Positivt ved at man føler man gjør en viktig
jobb og har innflytelse. Negativt ved at man
som politiker lyver, er pr-kåt og hele tiden
lover alle alt.

De første par ukene som ny student
på UiO får du mye informasjon slengt
i trynet. I de fleste tilfeller for mye.
Det blir derfor vanskelig å få oversikt
over hvordan ting fungerer, og hvor
man skal gå dersom man lurer på
forskjellige ting. Jeg skal ikke prøve
meg på å gi deg en full oversikt, for det
har jeg ikke selv etter 2 år på Blindern,
MEN jeg skal prøve å gi et lite bilde
på hvordan studentene selv kan jobbe
for å bedre sin egen studiehverdag.
Ulike nivåer
Det er mange nivåer du kan engasjere deg
på, alt fra fagutvalg til Studentparlament
og Velferdsting. Felles for de alle er
at studentene som er engasjert i de
forskjellige utvalgene jobber for at
nettopp du skal ha det litt kulere som
student på UiO.
Fagutvalg
Et fagutvalg er et studentorgan ved
et institutt på UiO, og fungerer som
bindeledd mellom studentene, instituttet
og universitetet forøvrig. Eksempler på
matnat kan være Matematisk Fagutvalg,
Kjemisk Fagutvalg og Fagutvalget ved
Institutt for Informatikk. Felles for disse
utvalgene er at de jobber med lokale
saker, som for eksempel lesesalplasser
og tildeling av de, valg av studenter til
instituttstyrene og lignende.
Studentutvalg
Hvert fakultet har et studentutvalg som
fungerer som et talerør for studentene
på hele fakultetet. På matnat har vi
MNSU (Matematisk-Naturvitenskapelig
studentutvalg), som har kontorer i første
etasje i Vilhelm Bjerknes (VB) hus. MNSU
jobber bl.a. med faglige og studentsosiale
arrangement, valg av studenter til
instituttstyret,
administrering
av
bokskapene på VB og mye mer.

Studentpolitikerne kozer seg
Studentparlamentet på UiO
Mens de tidligere nevnte råd og
utvalg jobber lokalt, så jobber
Studentparlamentet for studentene
på hele UiO. I parlamentet sitter det
36 studenter som er valgt inn etter
et valg på vårsemesteret der ulike
lister stiller til valg. Listene og selve
valget til studentparlamentet kan
sammenlignes med de politiske partiene
og valgordningen de har, og det er en av
grunnene til at de engasjerte studentene
her kalles studentpolitikere.
Politikk, altså?
Betegnelsen
studentpolitikk
har
både positive og negative ting ved
seg: Positivt ved at man føler man
gjør en viktig jobb, og har innflytelse.
Negativt ved at man som politiker
lyver, er pr-kåt og hele tiden lover alle
alt. Hva som er sant kan jo variere,
men oppgaven til de som sitter i
studentparlamentet er hele tiden den
samme: Studentparlamentet(SP) skal
engasjere studentene til å kjempe
for å bedre sitt faglige tilbud og sin
studiehverdag.

Foto: Studentparlamentet ved UiO
Velferdstinget i Oslo og Akershus
Som student på UiO har du
en
del
velferdstilbud
gjennom
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
(SiO). Du har tilbud om studentboliger,
leger,
bokhandel,
spisesteder,
treningssenter og mer. Felles for disse er
at det er studentene som styrer hvordan
disse tilbudene fungerer, og det gjør vi
gjennom Velferdstinget.
For å få best mulig tilbud til studentene
så er nå 26 skoler med i SiO, med UiO
som den største institusjonen. Det gjør
at UiO med sine 17 representanter har
flest studenter i Velferdstinget. Totalt
sitter det 37 studenter fra de 26 skolene
i Velferdstinget.
Velferdstingets oppgave er å jobbe for
å forbedre og bevare velferdstilbudene
du har som student. Vi i velferdstinget
driver lobby mot politikere for å få
flere studentboliger, vi velger flertallet i
hovedstyret i SiO, personer til ulike styrer
i SiO, og mye mer for å sørge for at SiO
leverer tilbud som matcher studentenes
ønsker.

Ingvild
Aabye

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

Spis for å leve, ikke lev for å spise...
Først et småkoselig lite regnestykke:
Studielånet kan deles på 12 måneder,
og gi deg gjennomsnittlig over 7500
å leve for i måneden – det høres ikke
umiddelbart så ille ut, vel? Hadde du
bodd hos mamma og pappa ville du
levd som en konge på et slikt budsjett.
Heldigvis er du ikke så bortskjemt og
lykkelig nå! For som student er dine
største (nødvendige) utgifter mat og
husly.
Et innlysende poeng; jo billigere du bor,
jo enklere blir resten av din økonomiske
situasjon. La gå at SiO-leiligheten din er
på 10 m3 og at naboene du deler kjøkken
med ikke alltid tar oppvasken og stjeler
syltetøyet ditt - de fleste overlever selv
slik tortur. Dersom du betaler 3500 i
måneden har du fortsatt 4000 å bruke
opp.
Matvanene må kanskje justeres, litt
mindre indrefilet og litt mer pasta?
Kjøtt til hvert måltid, 5 forskjellige
grønnsaker eller Fjordland og Grandiosa
vil ikke hjelpe budsjettet. Fantastiske
middager kan derimot med relativt lite
trening trylles frem på under 30 kroner,
og foreldre kan nok overtales til å lage
yndlingsretten når du velsigner dem med
ditt nærvær. Alternativt kan du holde en
kalender over alle arrangementene og
foredragene som lokker med gratis pizza
eller andre godsaker. Ta med litt ekstra
utkledningstøy til de dagene diverse
bæreposer med prøveprodukter deles
ut på Fredrikkeplassen, og spill like
lykkelig overrasket over hver av de sekssju posene du lurer med deg. En annen
løsning er å date han eller henne som bor
i penthouseleiligheten på Aker brygge.
Dumpsterdiving, å finne mat i
søppelkasser, er heller ikke så ekkelt som
mange tror, tror jeg. Er du litt skremt nå?
Det er ikke meningen, for det skal så klart
ikke oppfordres til usunn livsstil, manisk
sparing og nøkternhet – du er tross alt
student. Dersom kravene til stereotypen
skal innfris forventes det at du er en litt
uansvarlig livsnyter på lavt budsjett.

Illustrasjonsfoto

		

...men å leve er ikke bare å overleve
Med andre ord; å kunne spise seg
mett og sove er ikke nok. Sosiale
arrangementer tar sitt, inngangspenger
og drikkevarer like så. Prøv ut det å feste
på studentpub’ene eller Chateu Neuf,
og spar halvparen av hva du ville brukt
i Oslo sentrum. Vil du gå hele veien
kan du involvere deg i en av de større
studentforeningene og spare enda litt
mer per enhet alkohol.
Pensumbøker behøver ei heller bety
døden for budsjettet, de kan stort sett
både kjøpes brukt og selges etter bruk
for en pen sum. Treningsstudioet kan
fint byttes ut til fordel for studentidretten,
eller kjøp en sykkel/bysykkel og spar
samtidig inn på transportutgiftene mens
du blir litt for godt kjent med alle Oslos
gater. Heldigvis er leiligheten din så liten
at du ikke kommer til å måtte kjøpe noe
særlig med møbler og kjøkkenutstyr,
men dersom du en gang trenger noe nytt
finnes det alltids alternativer til Ikea og
Clas Olsson.
Loppemarkeder og brukthandler er det
mer enn nok av i byen, muligens kan
du spille rollen som fattig student helt
ut og prute gråtkvalt med selgerne på
Grønland. Generelt hver gang du trenger
noe tenk litt over hvor du kan få tak i

Foto: Chris Henden ved CC
det billigere, og vurder og du virkelig,
egentlig, trenger det.
Motstå fristelser av og til? Kjøp litt
mindre klær og helst på salg – det vil
bli nødvendig. Men; å gå på konserter,
dra på ferie, festivaler og annet kan også
presses inn, tro du meg. Allikevel er det
selv her smart å finne smarte løsninger.
Det er ikke så forferdelig å jobbe under
en festival som det høres ut som, og det
finnes alltid billige hosteller. Finner du
deg en kontakt i et annet land kan du
få overnattingen gratis og en venn som
gir deg de beste tipsene som en bonus.
Dersom det å bo hos en fremmed i et
fremmed land er litt i drøyeste laget kan
du melde deg på haikeren.no - for å få det
privilegiet å få sitte på med potensielle
gale knivmordere på noen av Norges
mange øde strekninger.
Det skal jobbes litt ekstra, ting må
tenkes over og informasjon må samles
– det er en helt annen mentalitet som
skal til når kronestykkene står i fare
for ikke å strekke til. Dersom du vil ha
et på alle måter enkelt, behagelig og
rolig kontrollert liv kan du få deg en
deltidsjobb for å betale for den sjelefreden
overflod bringer med seg. Eller vente på
at politikerne skal øke studiestøtten. Hva
som er kjedeligst vet ikke jeg.
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Realistisk ordliste
Elina
Melteig

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

Oblig
Dette er en forkortelse for obligatorisk
innlevering. Kan forårsake tenners
gnissel.

Abel
En bygning på Matematisk
Institutt oppkalt etter den norske
matematikeren Niels Henrik Abel.

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

Baffel
Verdens beste vaffel. Den blir
laget og servert i RF-kjelleren.
Bayer
En øl som drikkes (og synges om) av
svært mange realister i RF.
Blindern Athletica
Et treningssenter du finner i
Frederikke-bygget på Blindern.
CYB
Cybernetisk Selskap - Instituttforeningen på Instituttet for Informatikk
(IFI).
Dagens
Rester fra norsk husholdning,
også kjent som skyller. Kjøpes i
alle SiO-kantiner på Blindern til
en relativt nesten-billing penge.
Dekan
Vanlig tittel for lederen av et
fakultet på et universitet eller en
avdeling på en høgskole. Ordet er fra
latin og betyr noe slikt som leder for ti
soldater - skal vi tro Wikipedia.
DNS
Det Norske Studentersamfund
- en forening for alle studenter i
Oslo. Her skjer det mye gøy hele året!
Domus Athletica
Treningssenter som ligger
et steinkast, eller fem, unna
Blindern.
Fakultet
Et fakultet er en underavdeling
av et universitet. Dette er gjerne
en underavdeling som omfatter
fag som på en eller annen måte
er relatert til hverandre - slik
som realfag. OBS! Dette kan også være
en matematisk funksjon!

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

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

Illustrasjonsfoto

					

Foto: Ingvild Aabye

Proton
Dette er instituttforeningen på
Kjemisk institutt.

Fysikkforeningen
Dette er en instuttforening for
studentene på Fysisk Institutt.

utenfor Oslo med samme navn.
På dette området drives det mye forskningsvirksomhet!

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

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

Realfagsbiblioteket
Det nye Realfagsbiblioteket i VB
er en samling av alle bibliotekene
som tidligere var spredt rundt på
Blindern. Du kan bruke biblioteket
som kilde til ekstra realfagskunnskap
eller som lesesal.

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

RF
Realistforeningen - en forening
for alle MN-studenter. Den største av
sitt slag på blindern. RF arrangerer
alt fra faglige debatter til pub på fredager, i tillegg til å utgi Husbjørnen.

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

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

Institutt
Et instiutt er gjerne en underavdeling av
et fakultet i universitetets hierarki.
Intern
Dette er en betegnelse som brukes om
interne medlemmer i en forening, for
eksempel Realistforeningen. En som er
intern jobber frivillig for foreningen.
Kjeller
En kjeller er en betegnelse på
etasjene i et bygg som er under
første etasje (no shit!). I studiesammenheng er det ikke uvanlig at studentforeninger disponerer et areal i disse
der det drives foreningsvirksomhet på
dagtid, og uvirksomhet på kveldstid.
OBS! Det finnes et område

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

StudentWeb
Norges mest forhatte nettsted? “Har
jeg gjort det riktig nå”? Dette er en nettside der du kan administrere studieplanen din, melde deg opp i fag, melde
deg til undervisning og til eksamen.
Det er helt essensielt at du
husker å gjøre dette på StudentWeb i starten av semesteret!

STUDiO
15-27. august arrangerer Det
Norske Studentersamfund
en studentfestival. Her er det
konserter og mye annet gøy som
markerer starten på studiene!
Termstue
Dette er dessverre ikke en
badstue, selv om det kan fortone
seg slik på en varm vårdag før
eksamen. En termstue er et rom
fullt av datamaskiner som du kan
bruke - gratis - til studierelaterte
ting.
UB
Universitets Biblioteket er et
skattkammer av informasjon. De
har også en alle tides kafé. Dersom
du ønsker å bruke det som
lesesal bør du dukke opp tidlig.
Universitet
Dette er gjerne betegnelsen på
en institusjon som har forskningsbasert
undervisning. For å kvalifisere som universitet i Norge må det tilbys mulighet til minst
tre ulike doktorgrader (i tillegg til lavere
grader). Det finnes per i dag åtte universiteter i Norge.
VB
Vilhelm Bjerknes Hus - et hus
mange realfagsstudenter stifter
et nærmere bekjentskap med i
løpet av studietiden. Bygget
rommer bla.a både RF-kjelleren,
Realfagsbiblioteket og MNSU.
Villa Eika
Villaen utenfor UB. Her sitter bla. a Studentparlamentet og jobber. De har som regel
gratis vafler hver fredag klokken 12.00
Øvre Blindern
En betegnelse som brukes om alt
som ligger nord for Fredrikkebygget. Omtales ofte med mild forakt. De som studerer
på Øvre Blindern studerer gjerne Humaniora eller Statsvitenskap.
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Grønne
tips
Her er Grønn Hverdags oppskrift
på hvordan du som student kan ta
hensyn til miljøet, menneskerettighetene og dyr. I tillegg sparer du
penger!
· Bo flere sammen.
· Del på utstyr som kjøkkenmaskiner, fritidsutstyr og liknende.
· Reparer framfor å kjøpe nytt.
· Bruk beina eller sykkel. Reis kollektivt på lengre turer.
· Gi bort opplevelser og tjenester i
stedet for gjenstander.
· Ikke kast matrestene, du finner
mange tips på nydelig restemat på
gronnhverdag.no og kjottfri.no .
· Spis mindre kjøtt.
· Reduser innetemperaturen, bruk
sparedusj.
· Velg miljømerkede og / eller
Fairtrademerkede varer i butikken.
Sjekk også om produktet er testet på
dyr.
· Kildesorter og komposter.
· Kjøp brukte, vintage eller redesignede bøker, møbler, klær og sko.
· Unngå varer av regnskogtømmer
og pels.
Se også: www.gronnhverdag.no
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Ut på by’n
Andreas
Kittelsen,
Elina
Melteig

Semesterstartshoroskop
At fyll, fest og fanteri er en sentral del av studiehverdagen er en kjent
sak. Men er du ny i Oslo, eller akkurat blitt gammel nok til å bli med på
festlighetene lurer du kanskje på hvor du skal dra? Selv den erfarne MatNat’er
kan kanskje ha noe å lære. Men slapp uansett av, Husbjørnens erfarne
barkravlere er på saken!

Beryktede Barer

....liker du deg best i mørke, nedtagga
kjellere eller utpå et svett poge-gølv
omringet av skitne pønkere? Da er
kanskje Barrikaden og Blitz noe
for deg? Kjent for bra bookinger,
høy temperatur og billig øl. Vis-avis Blitz ligger også Unholy, og det
er metallfolkets høyborg. Der finner
du et skummelt, men veldig hyggelig
klientell og kanskje byens beste
nachos. Eventuelt er Taxi Take Away
en sikker vinner om du er glad i dunkel
belysning, variert og fin musikk og tidvis
veldig billig øl.

Elina
Melteig
Januar: Bjørnen
Livet er snudd på hodet. Du er født med
solen i nærheten, mørketiden til tross.
Mangelen på tyngdekraft gjør at du for
tiden lever helt i skyene, og det mangler
ikke på drømmer og ambisjoner. Likevel
kan det synes vanskelig å komme i gang
med studiene, og mang en Bjørn vil i
løpet av dette semesteret oppdaget at
studielivet ikke er like lett somtidligere
antatt. Men fatt mot! Når desember er
over er du tilbake i ditt ess!

....ute etter en spontan, men dødsbra
konsert? Stikk innom Mir. Gjerne uten
å gjøre noe som helst innsats på å finne
ut hva som skjer der den kvelden. Har du
skikkelig flaks kan du fort ende opp med
å overvære årets beste konsert. Apropos
konserter: unn deg en søndag på Blå
mens det fortsatt er sommer! Der spiller
nemlig Frank Znort Quartet til dans langs
Akerselva, og det er fint. NB: ofte helt
forferdelig lang kø, så stikk tidlig!
...glad i å nyte brygget i friluft? Saras/
Verkstedet har en diger bakgård
hvor det alltid er masse folk og topp
stemning, men også (på mirakuløst vis)
alltid plass til et par til. Uteserveringa på
Litteraturhuset bør også nevnes her.
Beliggenheten på Oslo’s kanskje mest
strategiske hjørne, kombinert med det
faktum at en betydelig andel av byens
politikere liker å fukte fernet-røret her,
har gjort at denne nydelige uteserveringa
holder åpen til de små timer. Fyrhuset
Kuba er også en trivelig plass. De har
et digert uteareale og tre shuffleboards
på loftet, men stenger litt tidlig. De som
jobber der påstår stadig vekk at de hadde
holdt oppe lenger hvis det bare hadde
vært flere folk der... Dattera til Hagen
er også en kandidat til byens koseligste
bakgård med lys og fargeglade filler
hengende rundt de mange små bordene.
Liker du i tillegg å danse finnes det en
bakgård for det også; Fugazi har DJ,
vegger, to etasjer men mangler tak - og
er åpent i sommerhalvåret.
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...er det ikke lokalene, men ølsortementet
som betyr mest for deg? Ta turen til
Schaus Mikrobryggeri. I en historierik
kjeller kan disse kunnskapsrike gutta
skilte med 7-8 hjemmebryggede ølsorter,
samt alle tenkelige og utenkelige ølslag.
Grunerløkka Brygghus er også en fin
plass. Ca. 10 sorter på fat og 60 på flaske.
Imponerende!

Koselige Kaféer

Bare Jazz: Som navnet antyder er dette
et rolig og stemningsfylt sted som kun
spiller jazz. Lokalene er lurt inn i en
sidegate på Grensen, og med en sentral,
men likevel bortgjemt plassering er dette
et fantastisk sted for en dyp og filosofisk
samtale, eller for å dele siste nytt med
gode venner. På dagtid er dette en kafé
med bakgård, men utover kvelden blir
hele stedet forvandlet til en intim bar.
Café Sør: Her er det lune toner fra
sydligere strøk og en laid back atmosfære.
De serverer det meste av kaffedrikker, og
de har et anstendig utvalg av te. Utover
kvelden blir også dette en bar hvor du kan
finne et spennende utvalg av drinker. Det
er også jevnlige konserter med DJ’er som
spiller electronica og world music.
Café Laundromat: Det er få steder i
Oslo som er mer hjemmekoselige enn
Café Laundromat på Bislett. Møblementet
er litt tilfeldig satt sammen. Hvis du ikke

Foto: Moyran Brenn ved CC
orket å vaske klær kan du få dem vasket på
vaskeriet her mens du slapper av med en
kaffekopp. De fleste som vanker her er unge,
avslappede typer. Det er ingenting som haster
på Café Laundromat.
Oslo Mekaniske Verksted: Det gamle
mekaniske verkstedet på Grønland ble lagt
ned. I stedet ble det bygget et utested her.
Det er ikke lagt skjul på at dette har vært et
verksted, men dette er bare med på å skape
stemning. Møblene ser ut til å være hentet
fra diverse antikvitetsbutikker og garasjesalg.
Liebling: Øverst på Grünerløkka ligger
Liebling. Liebling er innredet som et
landhandleri fra 60-tallet. I tillegg til kaffe
og lunsj selger de en hel masse rariteter som
nesten er verdt turen i seg selv.
Den Lille Kokosbollefabrikken: Et
steinkast fra Grünerløkka finner du Den Lille
Kokosbollefabrikken. Som navnet antyder har
de spesialisert seg på kokosboller. Om du
har en dårlig dag er dette stedet ren terapi.
Nammmm!
Copa con Oro: Det er mange steder i Oslo
hvor du kan få deg god kaffe, men det er
ytterst få steder som har god kakao. Copa
con Oro har flytende sjokolade inspirert av
gamle Aztekeroppskrifter – med chili! Stedet
ligger litt bortgjemt til i nærheten av Bjølsen,
men det er verdt turen. Man må dra hit for å
skjønne at sjokolade faktisk er Gudenes drikk.

Februar: Enhjørningen
Statistisk sett er menns testosteronnivå
på topp i februar. Setter man dette
i sammenheng med at det er årets
kaldeste periode og en periode med
sterk tyngdekraft ser vi lett at dette
skaper sterke personligheter. Mange
enhjørninger vil nok falle for erotiske
fristelser i begynnelsen av semesteret,
men her må man advare mot lettsindig
adferd.
Mars: Pi`s tegn
Selveste Albert Einstein er født på «The
International Pi Day». Dette er tegnet
for de intelligente, kunstneriske eller
hyperaktive. Barn som fødes på denne
tiden av året har en gunstig blanding av
tyngdekraft samt en lang sommer der
de kan vokse seg sterke i, før den mørke
vinteren. Alle disse barna får en flying
start, noe som gjerne preger dem senere
i livet ved at de har spesielle evner eller
mye overskudd. Dessverre er mange
forut for sin tid eller så aktive at de blir
utbrent. Et råd; ikke påta deg for mye.
April: Bukken
Tyngdekraften er blitt svakere, men
likevel ikke så svak at det ikke får
ringvirkninger. Mange bukker er
rastløse og søker forandring. Derfor er
starten på noe nytt en ønskesituasjon
for en bukk. Bukken trives dårlig
med kjedelige rutiner, og uheldigvis

Som seg hør og bør har realistene et eget horoskop som følger naturlovene. Avhengig av hvilken tid på året du er født og avstanden til solen har dette kunnet påvirke
tyngdekraften du blir utsatt for som barn. Forskning viser at tyngdekraften du blir
utsatt for som spebarn har mye å si for hvilke personlighetstrekk du utvikler senere i
livet. Intet er tilfeldig. Ved hjelp av avanserte hjelpemidler har vi her kunnet avdekke
hvordan dette semesteret blir for deg.
betyr dette at når semesterets heftige
startfase er over og det begynner å bli
en viss rutine på studiene - vil det hele
fremstå som noe mer monotont. Tips:
finn en spennende hobby som holder
motivasjonen på topp!
Mai: Grisen
Barn født i Mai er noen skikkelig
festgriser. Med nasjonaldagen og
sommer i starten av livet har disse barna
så å si blitt født til å feste. Likevel finnes
det en og annen gris som skiller seg ut
med sin flittighet og fornuft. Grisen er
et intelligent dyr, og festingen til tross
vil de fleste grisene klare seg. Tips:
Medlemskap i en eller annen forening
kan lønne seg økonomisk.
Juni: Hoppen
Rene sommerbarn kan ofte ha vondt for
å tilpasse seg vinter og mørke. De er født
på en tid av året med lite tyngdekraft,
noe som gjør at de gjerne har problemer
med å ha beina på jorda. Du kan føle
hvordan tyngdekraften tynger deg ned
når det nærmer seg vinter, men det er
ikke rart at sommerbarn føler solens
tiltrekningskraft. Ikke la depresjon og
mørke ta overhånd! Bruk semesterstart
til å bli kjent med noen inspirerende
mennesker!
Juli: Slangen
Du er et kaldblodig dyr; du får
mesteparten av energien din fra solen og
går på mange måter i dvale om vinteren.
Det kan lønne seg for deg å finne andre
energikilder for å holde koken. Badstue
er et godt alternativ, men slangens klare
favoritt er andres kroppsvarme. Med
litt hell finner du et dyr du kan leve i
symbiose med gjennom vinterhalvåret.
August : Apollons tegn
Barn født i Apollons tegn er ofte sta og
målbevisste. De vet hva de vil, og som
regel får de det til. Om de snubler i

starten skjønner de fort hvorfor det gikk galt og
lærer av sine feil. Dette semesteret kan bli litt
prøving og feiling for mange, men det vil ende
godt! Tips: Du må kunne krabbe før du kan gå
- eller løpe.
September: Uglen
Dyreflokkens kloke hoder er i sannhet også mest
aktive om natten. Selv om de fleste studier ikke
har obligatorisk oppmøte på forelesninger vil det
absolutt lønne seg å få med seg noen av dem.
Selvstudie om natten krever enorm selvdisiplin.
Barn født i september vender seg raskt til mørket
og tyngdekraften - og de vet å sette pris på
vinterens gleder. Spenningen som venter dem
senere får de fleste ugler gjennom eksamen.
Oktober: Pingvinen
Oktoberbarn er i sannhet født med en bayer i
hånden. Dette bringer både fordeler og ulemper.
Ettersom solen nærmer seg har oktoberbarna
et avbalansert forhold til tyngdekraften i
edru tilstand. Dessverre er ikke forholdet like
harmonisk under inntak av alkohol, og forholdet
til gravitasjonskraften er spesielt anstrengt dagen
etter en fest. Tips til Pingvinene: Alt med måte!
Litt studier, litt jobb, litt trening, og LITT festing
er den mest harmoniske tilstanden for en pingvin.
November: Strutsen
Født med mørketiden foran seg er optimisme
et overlevelsesinstinkt hos strutser. Strutser
flest har «slitesterk» som merkevare, og de tåler
en støkk. Likevel vil mange strutser oppleve
at arbeidsmengden, både i studietiden og i
deltidsjobben de etter hvert skaffer seg, vil være
større enn forventet. Tips til strutsen: Optimisme
og realisme er ikke alltid det samme
Desember: Nissens tegn
Nissen, som har fri hele året men våkner til liv
i desember, tar det som vanlig litt mer med ro
under semesterstarts tumulter. En typisk nisse
våkner til liv rundt oktoberfesten, og blir en
gjenganger i det meste av studentlivet frem til
eksamen er ferdig. Et tips til Nissen: Det skjer
mye som er verdt å få med seg i august også!

16

16

BJØRNENS BAKSIDE
Vi anbefaler

Tyrkiareiser

13. aug: Velkomstfest på Chateu Neuf etter
velkomstseremonien – 16.00

Imperialismen er ikke død, men har
i likhet med partiet Rødt og Queen
Latifa bare antatt mykere former. Den
tvinges ikke lenger på folk gjennom
våpenbruk, men fremstår som frivillige
og pareto-optimale transaksjoner og
avtaleinngåelser gjennom det fenomen
som kalles turisme.

14. aug: Semesterstartsfest på Chateu Neuf –
21.00
14. og 21. aug: Ølsmaking med
Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug på
Chateu Neuf – 18.00
15. og 16. aug: Rekrutteringsfrokost i Escape 11.00 til 13.00
17. aug: Stor semesterstartfest med
Realistforeningen i VB - 18:59
20. aug: Upopulær aften «Tema: rus og
psykiatri» på Chateu Neuf – 19.00
21. aug: Miljødagen på Frederikkeplassen (m/
byttetelt, ta med gamle klær osv.) - 10.00
22. aug: Onsdagsdebatten «Den skjulte
ruskulturen» på Chateu Neuf – 19.00
22. og 23. aug: Foreningsdagene på
Frderikkeplassen – 9.30–12.30=Foreninger++ ,
13-16=OSI
23. aug: Pub med professor/PhD (foredrag+pub)
i RF-kjeller’n - 18:04
24. aug: Akademisk Vorspiel «Psykedelisk
Psykiatri» på Chateu Neuf – 19.00
25. aug: Den Store Festen på Chateu Neuf –
21.00
14. sept: GILDEDAGEN - Hele dagen (se side 6)

Hele programmet finnes
på STUDiOs hjemmesider

Kart over Blindern

Dette var i det minste min erfaring fra
mitt to ukers lange opphold i Tyrkia
i forbindelse med en familieferie;
vi hadde fått leid to leiligheter med
tre soverom, to bad, stue med åpen
kjøkkenløsning, samt terrasse med
utsikt til stranden nær småbyen
Konakli. Leilighetene lå i en inngjerdet
ghetto av identiske leiligheter, stort sett
bebodd av nordmenn.
Nordmenn var også godt representert
i de andre ghettoene samt ved allinclusive-hotellene ved stranden, og
deres nærvær kunne merkes på de
norsktalende selgere og kelnere, samt
de norske menyene ved restaurantene.
Norvagiseringen og vesterniseringen
av lokalsamfunnet så man i alt fra
maten til arkitekturen. Takket være
sin økonomiske overlegenhet, kunne
vestlige turister fritt omforme kulturen
etter eget forgodtbefinnende; god
service innebærer at kunden alltid har
rett.
Og servicen var svært god; kelnerne
var servile og vennlige, jobbet 16
timer i døgnet og smilte (nesten) hele
tiden. De bar tydelig preg av å være
stedets tjenere, mens turistene tok
den komfortable rollen som herrefolk.
Forskjellene mellom disse to gruppene
var tydelige; for det første snakket ikke
den siste tyrkisk.
Det er åpenbart slik at i et kapitalistisk
samfunn må det være et skille mellom
de begunstigede og de mindre
begunstigede – mellom de som tjener
på å tjene seg selv, og de som tjener på
å tjene andre – mellom herrer og tjenere
– mellom konsumenter og produsenter.
Kun slik kan det store kretsløp mellom
produksjon og forbruk fungere.
Tyrkia er eksempelet på konsekvensene
av dette klasseskillet: Den klare
inndelingen av herrer og tjenere avføder

Jørn Mjelva skriver for
Husbjørnen og deler på
Bjørnens Bakside sine
tanker.

Illustrasjon: Katinka Lund Bergskaug

asymmetriske avhengighetsrelasjoner
mellom mennesker og mellom
menneskegrupper; noen må leve på
andres vilkår. Dette muliggjør grovt
maktmisbruk: Jeg kunne oppført
meg som en drittsekk mot kelneren
Ronaldo, og han kunne ha kastet
meg ut fra kaféen. Forskjellen er at
mens han mistet en dagslønn, måtte
jeg lett etter en ny kafé. Servilitet og
tilpasningsvillighet var derfor eneste
forsvar da turistene først rettet blikket
mot Tyrkia, og sporene er så altfor
tydelige.
Imperialisme er simpelthen utnyttelsen
av sådanne avhengighetsrelasjoner
for å sikre seg ytterligere rettigheter
og friheter overfor en annen
samfunnsgruppe.
Tidligere
ble
voldsmakt brukt for å sikre økonomiske
rettigheter; ved dagens turisme blir
økonomisk makt bruk for å sikre
kulturelle rettigheter. På bunnen
hviler et klasseskille som langt på vei
reduserer verdet til tjenergruppen
relativt til herrefolket.
Slik
blir
imperialismen
og
koloniseringen av Tyrkia gjennomført:
Med en hær av turister væpnet med en
fet lommebok, og rustet i en altfor stor
tiltro til egen fortreffelighet.

