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La dem spise kake
George
Gamow
Foto: Wikimedia
Commons, 2010
Politikere har lenge blitt kritisert for å ikke kalle en spade
for en spade. David Cameron,
Storbritannias statsminister,
tilbakeviser imidlertid kritikken fullstendig, idet han sto
frem med uttalelsen om at
opptøyene i London og flere
andre storbyer, ikke er annet
enn kriminalitet. Endelig en
politiker som kunne se fordi
alle nyanser og alternative
forklaringsmodeller, og kalle
opptøyene ved sitt rette navn.

på manglende vilje blant myndighetene om å ta kriminalitetsproblemet alvorlig, som i
mange sammenhenger brukes
som et tegn på inkompetanse.
Altfor sjelden opplever man at
høyrepolitikere heller kaller
egen regjering inkompetent enn
å gjøre seg til offer for det åk
som kalles politisk nytale.

Om du hvisker, så lyver du. Om
du lyver, så stjeler du. Om du
stjeler, så kommer du i fengsel!
Denne gode barneskolelogikk
Dette har dessuten artige statis- knytter sammen tre av de store
tiske konsekvenser; gjennom synder: Løgn, hemmeligholdCamerons modige definis- else og tyveri, og viser til en nær
jon av den sinte pøbelen som
kriminelle, har han bidratt til
å øke kriminalitetsstatistikken
i Storbritannia betraktelig.
Det modige i dette grepet, er
at vanligvis betraktes økte tall
innen kriminalitet som et tegn

“

Ingen synd er for lav; ingen
forbrytelse for grusom

Illustrasjonsfoto
Foto: Thomas Hawk CC 2010

kausal sammenheng mellom
disse tre. Åpenbart har også
Storbritannians myndigheter
tatt konsekvensene av denne
urgamle regle, og på dette viset
gjort seg immune mot opprørernes rop og krav; dette er jo
tross alt pøbler og tyver, som
finner glede i å gjøre hærverk
og skape kaos. De er satanister, hedninger og sadister. Ingen synd er dem for lav; ingen
forbrytelse for grusom. Der
finnes ingen annen forklaring
på deres handlinger, enn at de
er inspirert av Det Onde i egen
fordervede person.

Derfor: Sett dem i gapestokk,
pisk dem til døde, la lederne
flåes og brennes på bålet. Driv
det onde ut av samfunnet! Når
folket står foran palasset og
krever brød, puss hunder og
soldater på dem. Historien
har mange gode eksempler
på hvordan sådan kriminell
aktivitet kan stoppes: Paris
1789, St. Petersburg 1905,
Kina 1966. Lær av historien,
og stans de rabiate masser!
Tross alt: Hvis de ikke har
brød, hvorfor kan de ikke spise
kake?

KOMMENTARER

Leder

Realist — snakk ut!
Knut Fægri
Dekan ved MN

I denne utgaven av
Husbjørnen har vi valgt å
sette fokus på realistenes
manglende politiske
engasjement. Det er et stort
problem for samfunnet
i dag at realistene ikke
deltar aktivt nok i
samfunnsdebatten.
Men det finnes lyspunkt.
Matematikkstudenten
Aslak Bergersen er et
foregangseksempel på
en som er med å påvirke
samfunnet rundt seg
samtidig som han studerer
realfag. Han er både
engasjert i ungdomsparti og
tillitsvalgt i Velferdstinget.
Det finnes mange måter å
delta i samfunnsdebatten
på, fysikkstipendiat Sunniva
Rose har vist frem en annen
måte å gjøre det på. På
bloggen rose-blogg.blogspot.
com viser hun at det går ann
å både være rosa-blogger og
kjernefysiker.
I USA er en ny valgkamp
kommet i gang. Ingen av de
sannsynlige republikanske
presidentkandidatene
forholder seg til forskning,
men avviser både global
oppvarming og evolusjon
som tøys. Dette er et
resultat av et samfunn
hvor vitenskapen har blitt
distansert fra resten av
samfunnet.
Vi realfagstudenter burde ta
mer ansvar for at samfunnet
styres på en fornuftig måte,
alternativet er skremmende.

Vi er vel alle enige om at den klassiske myten
om realfagsstudenten som samfunnsfjern nerd
har lite rot i virkeligheten. Men på ett punkt kan
man likevel undres: Hvorfor er det slik at stu
dentene ved vårt fakultet stort sett “outsourcer”
samfunnsdebatten til andre? (Og situasjo nen
er ikke så mye bedre for forskerne, med noen få
hederlige unntak)
Det kan selvsagt ha noe med nærheten til
samfunnsdebatten å gjøre — for samfunnsvitere
er dette nærmest hjemmebanen, mens de
problemene realisten basker med til daglig kan
synes fjernere og krever mer av leseren. Ikke
desto mindre dreier store deler av den aktuelle
debatten seg om sterkt MNT-pregete emner:
Klima, datasikkerhet, nanoteknologi, miljø,
genetikk, osv. Det burde være plass til realisten
på denne arenaen.
Det er problematisk for samfunnet og for
demokratiet hvis en hel kulturgruppering melder
seg ut av debatten. Det vil føre til at faglige
spørsmål blir gjenstand for mer eller mindre
kvalifisert synsing der dilettanter og sjarlataner
kan få fritt spillerom, og ubegrunnete fobier
blomstrer. Vi kan alltid håpe at byråkratiet vil
rydde opp, men antallet realister der er ikke
overveldende, (og de er ikke underlagt krav om
kompetanseoppdatering). Mer problematisk er
det at imidlertid at vi overlater til andre å sette
dagsorden. Det kan føre til at viktige temaer
enten aldri kommer opp til debatt, eller ikke
kommer på dagsorden før det er for sent å gjøre
Ett av problemene er at dagens realistutdanning noe med de utløsende problemene. Realfagene
ikke evner å sette kunnskapen inn i den store vil til slutt havne i en skyggenes dal, med et skjær
samfunnsmessige sammenhengen. Fokuset av samfunnsmessig irrelevans.
ligger naturlig nok på detaljkunnskap og
verktøysfag som er nødvendige for å gi studenten Så ta et skritt tilbake og ta et overblikk over
en faglig basis. Det finns hederlige unntak, fag din faglige situasjon. Hvordan er det du driver
som har som et særlig mål å ta opp overordnete med relevant for samfunnet? Er det innlegg
problemer (f. eks. noen av miljøemnene), men i samfunnsdebatten som du syns er helt bak
selv i doktorgradsstudiet er det langt fra alle mål? Ta til orde, grip pennen! Er det vanskelig å
som klarer å trekke de store linjer. Vi utdanner skrive, syns du? Gjør et forsøk, få en kritisk, men
glimrende spesialister, men ofte på relativt velmenende venn til å lese gjennom. Selvsagt kan
snevre fagfelt, og så overlater vi til studenten du både bli refusert og pådra deg motinnlegg,
Men det er da bedre enn å vite at du tidde stille
selv å utvide sin horisont.
da du burde ha sagt fra?
Uttrykksformen kan være en del av årsaken.
Debattformatet er nærmere de skrifttunge
fagene, og realister får (for) lite trening i å
uttrykke seg skriftlig i lengre resonnementer
gjennom studiet. Det faller trolig tyngre å
skrive for realisten enn for samfunnsviteren,
hovedsakelig på grunn av mindre trening.
Vi som retter eksamensoppgaver vet at det
er langt mellom stilistene, og ofte skal det
betydelig tekstfortolking til for å finne ut hva
kandidaten kan ha ment. Også metodisk sett
kan samfunnsdebatten ligge bedre til rette for
HumSam studenten.

“

Realfagene vil til slutt havne i
en skyggenes dal, med et skjær
av samfunnsmessig irrelevans.

3

4

4

Realistene
svikter
Jørn
Kløvfjell
Mjeva
Oslo

Realister er
underrepresentert i
politikken. Av våre
Stortingsrepresentanter er
det bare 16 som har mer
realfagsbakgrunn enn det
man får gjennom den vanlige
folkeskolen, og bare 5 av
disse har hatt realfagskurs på
høyere nivå. De aller fleste
med noe realfagsbakgrunn
å snakke om, har fått denne
gjennom fagskole.
Konsekvensen av dette,
er at de menneskene
som skal uttale seg om
energipolitikk, infrastruktur
og miljøpolitikk står helt
uten nødvendig tekniske
kompetanse, og må støtte
seg på ansatte fagfolk som
ikke har fått sine posisjoner
gjennom demokratiske
prosesser. Faren for at dette
i noen tilfeller kan skape et
demokratisk underskudd, er
så altfor tydelig.
Husbjørnen ønsker å
rette et fokus mot denne
problemstillingen, og har i
den sammenheng snakket
med representanter for
ungdomspartier og deres
studentlag for å høre om
hvordan tilstanden er der,

“

hvorvidt de anerkjenner
problemstillingen, og om de
har noen tanker om hva som
kunne gjøres.
Tendensen i de ulike partiene
er temmelig klar: Blant
studentene er det få realister,
og en overveldende majoritet
av juss- statsvitenskap- og
sosiologistudenter. Et
mulig unntak er kanskje
studentpartiene i NTNU,
der i det minste Unge Høyre
kunne rapportere om en del
ingeniører på partimøtene.
En annen ting som var
felles for partiene var at
ingen av dem har valgt å
rette egne tiltak for å få
inn flere realister, på tross
av anerkjennelsen av det
problematiske ved å ha
en underrepresentasjon
fra disse gruppene. Nå
har imidlertid Oslo SU
valgt å fokusere mer på
rekruttering av folk med
minoritetsbakgrunn og
yngre medlemmer enn
studentene, mens Sveinung
Rotevatn fra Unge Venstre,
argumenterte for at
rekruttering fra bestemte
grupper burde fra et liberalt
perspektiv unngåes, og at
ballen derfor burde spilles til
realfagsstudentene selv.
Rotevatn nevnte også at etter
hans erfaring som leder for
studentpartier i Bergen, sto
man like mye på stand ved

MAT-NAT-fakultetet som
ved samfunnsvitenskaplig
eller humanistisk fakultet.
Her i Oslo opplever
imidlertid en del realister
at de oppsøkes sjeldnere av
politiske partier og er mindre
informert om politiske
debatter enn medlemmer av
de andre fakultetene. En rask
gjennomgang av plakatene
som henges opp ved de ulike
fakultetene, bekrefter dette
bildet.
Her foreslår Rotevatn at
student- og linjeforeningene
kan ta større ansvar, både
ved i større grad legge opp til
politiske debatter om temaer
som er aktuelle for realister,
og ved mer aktivt informere
realister om disse debattene.
Morten Olim ved Unge Høyre
mener dessuten at mer faglig

Collage: Katharina Vestre

Av våre Stortingsrepresentanter er det bare
16 som har mer realfagsbakgrunn enn det
man får gjennom den vanlige folkeskolen

orienterte debatter, der man
kunne i større grad utnytte
seg av realfagsstudenters
kompetanse, ville være
en mulig måte for å få
opp engasjementet og øke
rekrutteringen av realister.
En siste problemstilling
som har kommet opp under
Husbjørnens samtaler med
studenter, er tid: For en del
studenter er det vanskelig
nok i seg selv å balansere
jobb og studier, og man
finner det vanskelig å finne
anledning til å engasjere seg
politisk. Nå gjelder dette
riktignok alle studenter, og
ikke realfagsstudenter alene,
men det setter allikevel
opp terskelen for politisk
engasjement.

NYHETER

MNs eneste politiker?
Jørn
Kløvfjell
Mjeva
Oslo

Husbjørnen har i denne
utgaven rettet søkelyset mot
politisk engasjement blant
realister, og har i denne
forbindelse intervjuet Aslak
Bergersen, student ved
MIT-programmet, men også
aktiv i Sosialistisk Ungdom,
Changemaker og medlem
av Velferdstinget i Oslo og
Akershus.
Hva kom først: Det
politiske engasjementet
eller interessen for
realfag?
Da jeg gikk på barneskolen,
fikk jeg høre at det var
noe som het reallinja på
videregående, og visste
allerede da at det var
der jeg skulle gå. På den
annen side, har nok den
politiske interessen alltid
vært der, men blomstret
imidlertid først i slutten av
ungdomsskolen. Da ble jeg
med i elevrådet, og tatt opp i
elevrådsstyret.
Hvordan opplever
du å være en realist i
politiske miljøer, og
politisk engasjert i
realfagsmiljøer?
I politiske miljøer opplever
jeg å bli veldig godt mottatt;
det er tydelig et ønske om
at flere realister skal delta,
og folk føler at det også er
et behov for det. De kan
bli litt overrasket når jeg
sier at jeg studerer realfag,
men er generelt veldig
positive. Imidlertid virker
nok politiske spørsmål
temmelig fjerne for mange
realister; det kan se ut
som man ikke helt forstår
hva politikk innebærer, og
hva det innebærer å være
politisk aktiv. Men selvsagt
finner man også her, som

alle andre steder, folk som
er interessert i å diskutere
samfunnsspørsmål.
Hvorfor tror du at en
del realfagsstudenter
opplever politikk på
denne måten?
Jeg merker at det er en
generell opplevelse av
at politikk ikke handler
om ens eget liv, ens egne
valgmuligheter og ens egen
frihet, noe jeg mener at
den gjør. Dessuten tror jeg
mange realfagsstudenter
opplever politikk som
synsing, ettersom man
ikke er i stand til å finne
nøyaktige, klare svar. Det
er jo litt synd, for eksempel
med tanke på hvordan
datalagringsdirektivet vil
påvirke folk som bruker data
ofte, og gjør oss skyldige
inntil det motsatte er bevist.
Dette gjelder såklart ikke
bare realister; det er mange
grupper som opplever
politikk som temmelig fjernt.
Hvordan opplever du
de politiske partienes
rekruttering av
realfagsstudenter? Er
man like mye på nedre
som på øvre Blindern?
Man har vel forsøkt å være på
knutepunktene som finnes;
ved t-banestoppene og ved
Fredrikke. Jeg tror ikke man
har forsøkt å rette seg inn
mot en bestemt gruppe, men
det er ikke å legge skjul på
at det er lettere å rekruttere
studenter fra andre
fakulteter. Men nå har man i
forbindelse med valgkampen
hatt et litt annet fokus; det
er først nå etter valget man
kan arbeide for å bygge
organisasjonen videre.

Kan politiske partier
gjøre noe for å bedre
rekrutteringen fra
realfag?
Her gjelder det samme
som gjelder generelt for
rekruttering: Det handler om
å gjøre politikk til hverdag.
Det er litt vanskelig å svare
på hva som kunne virke
spesielt på realfagsstudenter,
men jeg tror det handler om
å la dem engasjere seg på
egne premisser.
Til sist: Hva slags ressurs
kan realister være for det
politiske ordskifte?
Realfagsstudenter er i
stand til å representere

virkeligheten gjennom tall
på en annen måte enn andre
mennesker, samtidig som de
kan utgjøre en organisatorisk
ressurs ved å legge til rette
for bedre løsninger for
datasystemene som brukes
i de ulike organisasjonene.
Det kunne også være
interessant å ha en gruppe
med realfagsstudenter
som kan se på temaer
som faller innenfor egne
fagfelt. For eksempel kunne
informatikkstudenter lage
et digitalt selvforsvarskurs
om hvordan unngå
datalagringsdirektivet.
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Master i
matematikk
Ingvild
Aabye
Oslo

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 teoretisk
matematikk holder på med
kan du se hva Geir Magne
Flø har å fortelle.
Var det noen spesielle
grunner til at du valgte
å studere matematikk?
Jeg trivdes med mattematikk på videregående og
ungdomsskolen, syntes
rett og slett det var veldig
intressant. Når jeg valgte
studie tenkte jeg ikke noe
spesielt på vanskelighetsgrad. Matte er fag som
det må jobbes jevnt med,
det er det, med det har
jeg alltid gjort. Sånn sett
passer jeg kanskje spesielt
bra til studere mattematikk. Det er også det beste
tipset jeg har til de som
vurderer å studere matte;
jobbe jevnt. I tillegg vil
jeg anbefale alle som liker
matte å studere det, så
klart.
Er det noe du syntes var
veldig forskjellig fra bachelor til mastergrad?
Nei, ikke egentlig. Det
er litt stigning i vanskelighetsgrad, men det er

“

gentlig en ganske jevn
stigning gjennom hele
studiet. Færre obligatoriske oppgaver som igjen
krever enda mer selvdisiplin vil jeg tro. Mastergraden foutsetter nok
at du jobber veldig mye
selvstendig.
Hvordan pleier masterstudiet å være utformet?
Den består av noen
teoretiske emner samt
masteroppgaven. Masteroppgaven kan være
kort eller lang, 30 eller 60
studiepoeng. Jeg tar alle
de teoretiske fagene først
og deretter oppgaven. De
fleste gjør gjerne det med
en kort oppgave, mens de
som tar en lang oppgave
gjerne tar fag og oppgave
litt om hverandre.
Min oppgave er på differensialgeometri, en teoretisk oppgave. Det handler om rett og slett om
overflater og deres egenskaper, mer nøyaktig interessante sammenhengder
mellom geometriske og
topologiske egenskaper
til disse overflatene. Det
ble for eksempel brukt
mye differensialgeometri i relativitetsteorien.
Spesifikt det jeg skal gjøre
er å ta utgangspunkt i et
teorem kalt Gauss-Bonnet
og bevise dette i litt andre
sammenhenger enn det
som er blitt gjennomgått i
pensum.
Hva slags jobb kan du ta
deg etter at du er ferdig?
Jeg ser vel for meg å jobbe

Det er også det beste tipset
jeg har til de som vurderer å
studere matte; jobbe jevnt.

i den videregående skolen
som lektor. Matte er vel et
fag mange elever har delte
meninger om så kan bli en
spennende utfordring. Når
det gjelder andre jobber
er mulighetene mange:
Noen jobber innen bank,
forsikring eller finans
- noe det også går an å
spesialisere seg inn mot i
løpet av masteren. Med en
master i matematikk vil
man få gode egenskaper
til å sette seg inn i kompliserte problemstillinger
for deretter å analysere

Foto: Ingvild Aabye

og til slutt løse dem. Slik
kompetanse etterspørres
i mange ulike jobber i
næringslivet. Av bedrifter
som ansetter matematikere har vi blandt annet
Norsk regnesentral,
Statistisk sentralbyrå,
Forsvarets forskningsinstitutt og Statoil - bare for
å nevne noen. Andre vil gå
inn i undervisnings- og/
eller forskningsstillinger i
skoleverket eller høyskoler
og universiteter.

FORSKNING

Ferrari – ikke bare bilmerke
Elina
Melteig
Oslo

Er du interessert i Ferrari?
Den første som fant den
generelle løsningen for
fjerdegradslikninger var
ingen vanlig mann. Han førte
en uheldig livsstil, og var
kjent for å gamble og slåss.
Til sist ble han også forgiftet
av sin egen søster! Lodovico
Ferrari var hans navn, og
han ble født i Milano i 1522.
Ferrari var svært intelligent,
og selv om han var fra en
fattig familie ble talentet
hans oppdaget og han ble
lærling hos en av datidens
beste matematikere;
Girolamo Cardano. Som
fjortenåring fikk nemlig
Ferrari jobb som Cardanos

tjener - men Cardano
oppdaget snart at gutten var
usedvanlig oppvakt! Ferrari
ble etter hvert forfremmet
til Cardanos sekretær, og
Ferrari byttet til seg timer i
matematikk mot at han hjalp
Cardano med manuskripter.
Få år senere fikk Ferrari
en profilert stilling som
matematikkforeleser i Milano
etter at Cardano anbefalte
ham, og allerede som
20-åring ble han foreleser i
geometri.
I 1545 publiserte Cardano
boken Ars Magna (Kunsten)
der han gjorde rede for
løsningen av andre- og
tredjegradslikninger (noe
Ferrari hadde hjulpet ham
med), samt løsningen av
fjerdegradslikningene - som
i stor grad var Ferraris verk.

Cardanos største konkurrent,
Tartaglia, utfordret ham
til en duell (av matematisk
karakter), og i lang tid
utvekslet Ferrari (på vegne av
Cardano) og Tartaglia svært
fiendtlige brev. Tartaglia
nektet å møte den unge
Ferrari i en matematisk duell
fordi han mente at han var
en uverdig motstander, men
de møttes til slutt i kampen
om en undervisningsstilling.
Polemikken mellom dem to
var etter hvert blitt en kjent
sak, og det var derfor svært
mange som møtte opp for å
se på. Etter den første dagen
ble det imidlertidig klart at
Ferrari hadde en mye bedre
forståelse av likningene
enn det Tartaglia hadde, og
Tartaglia forlot Milano den
samme kvelden. Seieren gikk

til Ferrari.
Ferrari ble senere tilbudt en
stilling som skatteinnkrever
av guvernøren av Milano.
Han tjente svært gode penger
på dette, og i en alder av 42
år hadde han opparbeidet
seg en stor formue, flyttet til
Bologna og blitt professor i
matematikk ved universitetet
der. Kort tid etterpå døde
han dessverre av at hans
egen søster forgiftet ham
med arsenikk. Skjebnens
ironi skal ha det til at
søsteren, som arvet hele
formuen hans, to uker etter
begravelsen giftet seg på nytt
- Men lykken var kortvarig
da hennes nye mann stakk
av med pengene. Hun døde
ensom og fattig.

Tareskogen tråles og fortrenges
Ingvild
Aabye

Trondheim
Norges tareskog er blitt
betydelig redusert de siste
årene. Høres det uviktig og
kjedelig ut? En skummel
alge du helst unngår når du
bader, liksom. Les videre
og jeg skal opplyse deg om
hvorfor det er langt fra
uviktig!
I nord har arealer på
størrelse med vestfold
fylke (1500 m2) blitt
beitet ned av kråkeboller.
I sør er årsakene heller
eutrofiering (overgjødsling,
forårsaket av avrenning
fra jordbruksområer)
som fremmer vekst av
trådalger (enda eklere enn
tare) - i kombinasjon med
temperaturøkning (oh
noes, global oppvarming –
forøvrig lagrer tare mye CO2)

som begrenser områdene
de langsomtvoksende
og temperaturfølsomme
algene kan vokse.
Årsakssammenhnegene er
komplekse, men disse ser ut
til å være hovedproblemene.
Hvorfor er dette så farlig?
Mange hundre arter
lever i direkte nærhet til
tareskogene, ja – faktisk
er tareskoger blandt de
økosystemene på jorden
med høyest produksjon av
biomasse. De små dyrene
utgjør basisen for diverse
næringskjeder som ender
opp i blandt annet fisken vi
spiser. Logisk nok vil færre
fisker kunne overleve dersom
det finnes færre smådyr
de kan spise. Mange tonn
med tare blir også høstet for
produksjon av alginater, som
brukes i alt fra medisiner
til tekstiler og maling.
Alginater har over 1000
bruksmuligheter, så dette
er både en ressurs i seg selv

som mennesket er interessert
i – men samtidig også en
trussel for økosystemet.
De små tareplantene
blir ikke høstet, og etter
noen år vokser heldigvis
tareskogen opp igjen – men
det biologiske mangfoldet
rekker aldri å bygge seg opp
til normalen før taretrålerne
igjen sveiper over skogen, og
det blir det lite fiskefôr av.
Den økonomiske
avkastningen beregnes å
være langt større enn det som
må investeres på vernende
tiltak. Dette er blandt annet

kunstige rev og såkalte
«grønne oaser» med utsåing
og utplantning. Ellers trenges
mer forskning rundt f.eks.
predatorer ognøkkelarter
som kan gi kunnskap om
hvordan artsmangfoldet best
kan bevares.
Kilder:
Fredriksen, Stein og Hartvig
Christie: Biodiversitet i tareskog
Biolog, nr. 1 2011
og: Moy FE, Christie H, Alve E, Steen
H, 2008. Statusrapport nr 3 fra
Sukkertareprosjektet. STF-rapport
TA-2398/2008. NIVArapport 5585.
s 67.

Bilde: evilthomthai: http://www.flickr.com/photos/eviltomthai/ (CC BY 2.0)
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Hvor går dagens lunsjpause?
Blinderns utvalg av spisesteder er stort og variert - du finner alt fra store
burgere til nystekte croissanter. Husbjørnen er i gang med en uhøytidelig
test av Blinderns matutvalg. Først ut: giganten Frederikke, veteranen Tank
og ferskingen Deiglig.
Alle foto: Elma Besic Tekst: Ingvild Aabye og Katharina Vestre

Frederikke

Tank Burger Bar

Deiglig

Vi testet:
Sesamstekt laks m. teriyaki
Pris: 58 kr

Vi testet:
Vegetarburger
Pris: 38 kr

Vi testet:
Italiensk Foccacia (m. oliven) og baguette med omelett
Pris: 28 kr (foccacia) og 35 kr (baguette)

Positivt:
Et godt og saftig stykke
laks, passe kokt ris og
nydelig teriyakisaus. En
velkomponert og spennende
rett. Rikelig porsjon med mye
grønnsaker. I tillegg satte vi
stor pris på Frederikkes lange
åpningstider, da ingen av
Blinderns andre spisesteder
var åpne på testtidspunktet.

Positivt:
En
standard
Tankburger med standard
tilbehør - du vet hva du får
and that’s why you keep
coming back for more.
Vegetarburgeren var ikke så
forskjellig fra alternativene
med kjøtt heller, og den
var deilig tykk og saftig!
Dersom du lurer er den
laget av soya, og hadde den
store fordelen over mange
andre vegetarburgere at den
hverken var tørr eller falt
fra hverandre! Typen som
tok imot pengene hadde
et hyggelig lite smil rundt
munnen også, til tross for lang
kø og en like lang dag. Lite å
klage på, hva kan egentlig
klages på?

Italiensk Focaccia
Postivt: Åh! Den første biten
av dette deilige lille bakverket
er fantastisk! En myk kropp
med forførende tomatsaus
og en kinkig liten olivenskive
nå og da, hvilende på en
syltynn og knasende sprø
bunn. Kan spises langsomt
under en samtale du ikke
følger så godt med på eller i
glupsk forhastelse uten tanke
for noen andre. Deiglig er
et koselig sted å sitte også,
men da risikerer du å få
lyst på både croissant eller
ginsengbrød også.
Negativt: Vel, det er en
ganske uelegant affære å
prøve å sitte pent og pyntelig
mens du prøver å skjære den
tidligere nevnte sprø bunnen.
Dessverre mister focacciaen
også litt av sin sjarm og blir
hakket ensformig når du
nærmer deg slutten, spesielt
om den ble konsumert i høyt
tempo, og tomatsauen blir
ørlite grann metallisk.
Forøvrig en litt dyr lunsj og en
litt mager middag.

Negativt:
Frederikke er hva den er - en
massiv, klassisk kantine. Selv
om interiøret er pent, er det
nok et av de mer anonyme
spisestedene, og mangler en
varm atmosfære. Maten ser
ikke spesielt innbydende ut,
da det rett og slett har blitt
kjærlighetsløst slengt på
tallerknen, og sausen har
dermed rent utenfor kanten.
Det smakte bedre enn det
så ut! Brokkolitilbehøret
består av litt i overkant mye
oppkuttede stilker, her kunne
man blitt unnet noe mer
brokkolitopper med tanke på
at dette tross alt er testens
dyreste rett. Men porsjonen
er stor, og langt mer mettende
enn en liten baguette fra
Deiglig.

Negativt: Vel, “lite å klage
på” er en sannhet med
modifikasjoner - det er nå
engang hurtigmat. Burgeren
smakte, som allerede nevnt,
mistenkelig likt kjøtt: dette er
både bra og ekstremt kjedelig.
Dessuten frysevare som freses
på samme måte som pommes
frites. Litt lite salat. Men
kanskje det aller verste er at
prisen er blitt satt opp med
omtrent to kroner!

Baguette med omelett
Positivt:
Baguetten ser fristende ut,

og pålegget er pent anrettet.
Brødet smaker fersk og
har en sprø, god skorpe.
Omeletten er passe salt, og
salaten og paprikaen er kald
og knasende.
Betjeningen er rask og effektiv,
og vi rekker å kjøpe inn maten
før den korte pausen midt
i forelesningen er over. For
øvrig smakte cappucionen vi
bestilte til nydelig.
Negativt:
Selv om det ikke er noe direkte
galt med omeletten, mangler
den det lille ekstra. Den blir
rett og slett litt kjedelig i
lengden, da den har en veldig
mild og naturell smak. Vi
savner noe mer krydder og
spennende smak.

STUDENTLIV

Grønne Sex på tøsemarsj
tips
Stein Vegar
Leidal

Elina
Melteig
Oslo

Oslo

En politimann i Kanada har uttalt at det er kvinners feil
at de blir voldtatt dersom de har for lite klær på seg.
Dette har ført til at kvinner over hele verden har lite
klær på seg og går i tog for å markere opposisjon. Vi har
spurt seks personer på tøsemarsj om (1) hva de legger i
begrepet tøs, og (2) om de selv er en tøs.

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

Åse Kari Kobbersletten
(arrangør)
1: Tradisjonelt er dette
en hore, en som er lett på
tråden. Men vi vil gjerne snu
begrepet: En tøs er en stolt
og frigjort kvinne.
2: I alle fall i dag!

Helle m.fl.
1: Jeg vet ikke... Ikke nødvendigvis en jente, men en
person som har mye uforpliktende sex eller oppfordrer til det.
2: Det vil jeg ikke si...

Ramina Kaldfarnes
1: Omtrent sånn som meg,
man kan kle seg som man vil.
Litt dristig vil kanskje si litt
tøsete.
2: Jeg er sjefstøs!

Elisabeth
1: En tøs er en jente.
2: Det er jeg jo. Jeg er en
stolt tøs!

Lina Terese Settenøy
1: En tøs er en jente.
2: Ja, det er jeg.

Robert Lindberg
1: For meg er det noe positivt. En tøs er noen som gir
av seg selv.
2: Jeg er vel en tøs ja...
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Anmeldelse: Hesjeøl
HVORFOR kan ikke folk rydde etter seg på toalettene
på Blindern??? De ser jo ut som om de har blitt ramponert av 68-generasjonen på en dårlig dag... Hvis
man er så heldig å finne et toalett som ikke er tett, så
mangler det lås eller dopapir... Toalettene på Blindern
er DRITT!
- Anonym
Jeg vil gjerne ha mindre kjekke gruppelærere... det
forstyrrer konsentrasjonsevnen min!
- Tøs
Jeg savner RF-kjelleren! Kan dere forte dere å gjøre VB
ferdig! Mangel på arbeidssted kommer til å forsinke
studiene mine!
- Bjørn
Mer variasjon i "dagens"-utvalg hos Sio!
- Matlei
OBS! Akademika er en rent kommersiell bokbutikk!
Pensum kan i mange tilfeller være dyrere her, og de
har også dårligere utvalg enn mange andre bokbutikker!
- Lesehesten
Bedre vær takk!
- En som ikke er fra Bergen
Matprisene har økt, men det har ikke lån og stipend...
Fra før får vi mindre penger enn de som sitter i fengsel.
Er det slik at jeg bør bli kriminell og bli fengslet og få
utdannelsen gratis i fengsel? Jeg bare spør.
- Nysgjerrigper
Hvis du har noen klager, send dem gjerne til
sytemuren@gmail.com

xkcd

Jørn
Kløvfjell
Mjeva
Oslo

Dette ølet var laget for å etterligne
tørsteslukkerne bønder gjerne
benyttet seg av under hesjingen –
innhøstingen av korn. Vi er ikke
helt enige i denne beskrivelsen.
For det første er dette et temmelig
mørkt øl, mer lik en Bayer enn
noen an de andre ølsortene vi
har hatt hittil, med et luftig, lavt
og raskt forgjengelig skum. Ølet
manglet generelt den friskheten
vi ville forbundet med en
tørsteslukker.

Det ser i stor grad ut til at
Haandbryggeriet her har et
vellaget produkt, men jeg tviler
på konseptets vellykkethet. Dette
er i stor grad en tørr bayer, og
hvorvidt en tørr bayer passer som
«Hesjeøl» eller sommerøl er heller
usikkert. Personlig merket jeg
hvordan hver enkelt slurk forsvant
raskt ned i halsen grunnet ølets
tørrhet, samtidig som jeg fikk mer
uvilje mot å ta en ny slurk. Dette
siste punkt er snakk om personlig
smak, men selv opplevde jeg ølet
som kvalmende i lengden.

Dette merkes også i aromaen,
der vi opplever et overraskende
stort maltpreg. Røyk er den
umiddelbare
assosiasjon,
kombinert av gjærsmaker som
stall og høy. Ølet er tildels brygget
på hvete, noe man merker klart.
Mangelen på skum gjenspeilte
seg også i ølets manglende fylde:
Man tok en slurk, ølet glir ned
langs tungen, man opplever
smak og bitterhet, og så er det
over. Et særdeles lite livlig øl, og
bayersammenligningen trer sterkt
frem.
Tilsvarende gjelder smaken: Ølet
er kraftig, og uten særlig bitterhet,
men det kan skyldes maltpreget.
Også her opplever vi ølet som
mørkt, med preg av tjære og røk.
Det er dertil meget tørt, men har
en vedvarende smak.

Utseende: Ufiltrert, med
lite imponerende skum
som tyder på et tørt øl.
Aroma: Sterkt preget av
malt og gjær. Tydelig et
hveteøl.
Smak: Kraftig, med
toner av tjære og røyk.
Tørt, men med vedvarende smak.

Credits: Randall Munroe, CC BY-NC 2.5

I can’t speak to the paper’s scientific merits, but it’s really cool how on page 10 you can see that their reference
GPS beacon is sensitive enough to pick up continential drift under the detector (interrupted halfway through by an
earthquake).

MORO

Tegneserieanmeldelser
Elina
Melteig
Oslo

Fables (Bill Willingham)
Denne serien handler om
kjente og kjære eventyrfigurer
som må tilpasse seg hverdagen
i en moderne verden. Ondskap
har tatt over eventyrland, og
de har rømt til New York. Her
møter de en annen hverdag
og blir nødt til å organisere
seg på nytt. Det for eksempel
ikke slik at Prince Charming
automatisk er prins i den nye
verdenen. I tillegg til at denne
serien presenterer et litt mer
nyansert og mer fargerikt bilde
av kjente figurer har de også
klart å beskrive intrigene og
politikken fablene imellom på
en genial måte!
Y: The last man (Brian K.
Vaughan and Pia Guerra)
Mange menn drømmer om
å ha absolutt alle damene i
hele verden for seg selv. For
denne mannen går dette i
oppfyllelse, men det skal
vise seg å ikke være noen
dans på roser når alle dyr
som har y-kromosomer dør
(med unntak av denne ene
mannen og apekatten hans).
For det første er ikke alle
kvinnene han møter like
vennlig innstilt. Noen mener
at det er de høyere makters
straff for menneskeheten,
og prøver å ta livet av ham.
Andre vil bare ha barn med
ham. Enkelte vil bare ha sex.
Han vil helst få være i fred og
finne forloveden sin som for
øyeblikket befinner seg på den
andre siden av jorden. Serien
er spekket med mye humor
og den er spennende å følge
med på! Heldigvis er dette en
avsluttet serie slik at det er
begrenset hvor stor utgiftspost
dette vil bli.
DMZ (Brian Wood)
Matthew Roth er journalist i

(en fiktiv) borgerkrig i USA.
Manhattan befinner seg i
skuddlinjen og har blitt en
frisone. Matthew prøver å
fortelle resten av USA om
forholdene på Manhatten
og hvordan folk fremdeles
prøver å opprettholde «New
York-kulturen» til tross for at
de blir skutt på fra alle kanter.
Selv om han som journalist
prøver å være upartisk blir
han ganske snart blandet inn
i konflikten, og etter hvert har
han ikke noe annet valg enn
å velge hvem han vil støtte.
Serien er veldig politisk og
tar for seg mange temaer som
er reelle til tross for seriens
fiktive perspektiv. Dette er
som å se en krigsfilm med
ekstremt komplisert politisk
historie.
Persepolis
(Marjane
Satrapi)
Dette er verdens første
selvbiografi i tegneserieformat.
Historien er både tegnet og
skrevet av Marjane Satrapi
som vokser opp i Iran før
revolusjonen. Vi får se
hvordan revolusjonen endrer
hverdagen hennes og hvordan
hun opplever forandringene.
Etter hvert flytter hun til
Europa for å få en utdannelse
(og frihet fra det nye regimet).
Her opplever hun forskjeller
og likheter mellom kulturen
i Iran og Europa. Da hun
endelig reiser hjem til Iran er
hun ikke lenger den samme,
men hvem er hun egentlig?
Hun føler seg hverken som
perser eller europeer…
Dette er en sterk historie og
den anbefales på det sterkeste
for dem som kunne tenke
seg å lese tegneserier som er
forankret i faktiske hendelser.
Moomin – eller mummi
(Tove Jansson)
Dette er IKKE barnebøker.
Til tross for at jeg har vokst
opp med mummifilmer i
barnevennlig format er det
ikke før jeg begynte å lese

tegneseriene som voksen at
jeg forstod dybden av dem.
Til tross for at handlingen
er forholdsvis idyllisk og
tilsynelatende
uskyldig
ligger det mye alvor mellom
stripene. Mummipappa er
ekstermt glad i whisky og blir
på et tidspunkt satt i fengsel.
Mummimamma
forlater
mummipappa (men kommer
heldigvis tilbake). Mummi
er ekstremt sjalu på alle
Snorkfrøkens kjærester (men
er tydeligvis ikke mann nok til
å gjøre noe med det). Hemulen
har alvorlig samlemani…
Alle i mummidalen har sine
hemmeligheter, og til tross
for at alt virker rosenrødt,
er det mye som ligger bak.
Det er mye vi kan lære av
denne serien: Hva gjør man
for eksempel dersom verden
går under? Man samler alle
venner og kjente og lager
verdens største fest!
Bone (Jeff Smith)
Først en fullblods gladnyhet
til de av dere som allerede
kjenner til Bone: Jeff Smith
har bekreftet at sagaen skal
filmatiseres, han jobber for
øyeblikket med manuset og
det ser ut til å dreie seg om tre
separate, storbudsjetts 3-D
filmer, hvorav den første trolig
slippes i 2013.
Og så en gladnyhet til de av
dere som ikke kjenner serien:
dere har så mye å glede
dere til! Bone, som har blitt
beskrevet som en psykedelisk
fusjon av Tolkien og Disney,
er rett og slett en fryd for
øyet, hjertet, øret, nesen og
halsen.. Serien er vanvittig
ambisiøs (>1300 sider),
ufattelig spennende og har
masse dybde og interessante
perspektiver (for dem som
liker sånt).
Plottet: de tre Bone-brødrene
(Smiley Bone, Phoney Bone
og Fone Bone) blir kastet ut
av hjembyen Boneville etter
Phoney Bones mislykkede
forsøk på å bli borgermester.

De går seg vill i en ørken og
ender opp i en underlig dal,
befolket av snakkende blader,
drager, rottenikker og fortapte
prinsesser. Og mens de gjør
sitt beste for å tilpasse seg sin
nye hverdag går det sakte men
sikkert opp for dem at de kun
er brikker i et digert og totally
sjebnesvangert puslespill.
Inkalen
(Alejandro
Jodorowsky og Moebius)
Kort fortalt: Vi befinner
oss i hovedstaden på en
dystopisk planet perifert i
et menneskestyrt galaktisk
imperium. John DiFool, en
ganske fjollete og feig fyr,
mottar den Lyse Inkalen en krystall med voldsomme
krefter - fra et døende
romvesen. Sammen med sin
snakkende måke må han
gjøre sitt beste for å unslippe
de ulike fraksjonene som
jakter på ham (romvesner,
den korrupte regjeringen,
diverse opposisjonsgrupper
og ulike kultuser som dyrker
krystallen).
Dette
setter
bakteppet
for
denne
forunderlige
syretrippen av en tegneserie,
som lekende lett blander
dystopi, romopera, satire og
surrealisme. Serien er skrevet
av Alejandro Jodorowsky
(best kjent for en del ganske
sære filmer, som El Topo,
The Holy Mountain og Santa
Sangre) og tegnet av Jean
Gaston (aka Moebius), som
sammen pensler ut en av
tegneseriehistorien
mest
minneverdige historier.
PS: Likte du Det Femte
Element? Da burde du
sjekke ut Inkalen. Luc
Besson ble nemlig saksøkt av
Jodorowski for å ha forsynt
seg uforskammet fritt herifra.
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BJØRNENS BAKSIDE
Vi anbefaler

Dagen derpå

29. september. Foredrag med stjerneastronauten
Story Musgrave i Sophus Lie

Ved forrige utgave av Husbjørnen adresserte
jeg Kong Alkohol i håp om at han ville
begrense sine herjinger og etterlate oss
med minimale leverskader. Nå kommer
bakrusen.

30. september. Las Vegas-fest i Anestesien
(Rikshospitalet) med Realistforeningen
30. september - 2. oktober: Faglig helg på Ifi
(LAN) med Cybernetisk Selskap
5. oktober - 8. oktober: Oktoberfest på Chateau
Neuf med Det Norske Studentersamfund
15. oktober: Idéfestivalen: Menneskekroppen på
Blindern med UiO200.
29. oktober. Høstpølsefest med
Realistforeningen
Realistforeningens lokaler i
Frederikkebygningen er åpent for alle onsdag og
fredag
Escape på IFI har åpen kafe tirsdag og torsdag,
og fredagspub hver uke!
Hver onsdag kl. 9 arrangerer biologisk fagutvalg
“Frokost med Kristine” med biologisk pop.vitforedrag.

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

Man ser mye stygt etter lysene dempes,
musikken overdøver ens egne tanker og
alkoholen har døvet de øvrige sansene. Og
man ser mye trist. Man ser en generasjon
der den enkelte bærer tydelige preg av å i
en meget tidlig alder vært overlatt til seg,
fraskåret de meningsbærende relasjoner
som nå står som fjerne barndomsminner.
Etterhvert som alkoholen trekker inn,
opplever man hvordan det mest groteske
som bor i et menneskes indre, siver ut.
Man opplever lyst, håp og nederlag. Man
opplever hvordan undertonen i enhver
samtale som holdes, er tilknyttet en av de
to drivende krefter for et ungt sinn: Sex og
dop.
Om man tar seg tid til å se sin berusede
medstudent dypt inn i øynene, vil man
også observere en tomhet som tidligere
var forbeholdt gamle drankere og Jens
Stoltenberg. Det er en tomhet som vitner
om manglende håp om en fremtid som er
bedre enn vår samtid; øynene avslører en
visshet om at den vestlige sivilisasjon er
i ferd med å begå kollektivt selvmord. I
øynene kan man lese vitnesbyrd om at vår
generasjon er den første som ikke opplevde
den kalde krigen; den første generasjon som
vokste opp i den post-moderne vaken etter
de store ideologiers død. Ingen av dem som
har gått før oss, har opplevd noe lignende,
og hva utfallet vil være, er helt vilkårlig.
Så hva gjør vi, ved historiens sluttpunkt? Vi
fester, og vi fester hardt og rått, med og uten
alkohol. Vi fester i magasinene, i de sosiale
mediene og i de mørke kjellerlokalene. I
påvente av våre egen undergang trappes
forbruket opp; dette er det endelige rave
to the grave. Når Vesten går under skal det
være i et fyrverkeri av konsum, mekanisk
sex og hyppig dopbruk. Vi ønsker at livet
skal være en evig distraksjon, slik at vi
slipper å reflektere over realitetene. Derfor
fostrer vi også en økende avhengighet til
distraksjonsgivende midler, enten dette
er alkohol, enkel underholdning, VG og
Dagbladet, Facebook eller heroin. Den
oppvoksende generasjon er en generasjon av
kroniske junkies, som i det meningstomme
rom kun lever for det neste skudd med
glemsel og avledning.

den kommende intethet har de to valg:
Selvmordet eller latteren. Hva kan man vel
gjøre når man er stilt overfor kalde, kliniske
og relasjonsløse virkelighet, annet enn å le
den rett opp i ansiktet? Hvilket annet valg
har vel det tenkende menneske, stilt overfor
vissheten om at det eneste som driver en
frem i livet er det samme som driver
heroinister til overdose, enn å opprettholde
en ironisk distanse til realitetene?
Derfor
dekonstruerer
man:
Man
dekonstruerer sosialismen, kapitalismen,
sosialdemokratiet, grådighet, altruisme,
kultur, krig, manns- og kvinnerollen, tro,
håp og kjærlighet, til intet gjenstår som helt
og ubesudlet. Igjen står usikkerheten og
ensomheten: Man er sin egen lykkes smed,
og hvis din måte å være naturlig på ikke
samsvarer med forventningene til naturlig
oppførsel, så er det deg det er noe galt med,
vær så god; her er noen piller som kanskje
kan hjelpe.
En stor del av oss vil gå under, men
mesteparten vil finne seg til rette i en
komfortabel middelklassetilværelse med
et lite glass rødvin under middagen og
ett til for å slappe av til sporten, krimmen
eller nyhetene. Vi er en generasjon av
kommende husmordrankere, som drikker
av kjedsomhet mens vi venter på døden.

De av oss som er bebyrdet et altfor sterkt
klarsyn har det særlig vanskelig; stilt overfor

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

Illustrasjon: Katinka Lund Bergskaug

