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HUSBJØRNEN
Alternativ energi på UiO
Å forske på løsninger til energikrisen er langt ifra noe fjernt konsept
for en realfagsstudent. Husbjørnen
har intervjuet 3 unge forskere!
SIDE 6

Stor vin/pubtest
Dersom du aldri har satt din fot
utenfor RF-kjeller’n er dette en
god erstatning - les hvordan Husbjørnen likte seg der ute.
SIDE 14 og 15

Vinnere av fotokonkurransen
I forrige utgave utlyste vi konkurranse med tema “Hva er Realfag
for deg?”.
Her er vinnerne!
SIDE 12

Blinderns
grønne juvel

Universitetet har mange hemmeligheter og denne
studenthagen er en av dem. Universitetet gjør også
mye bra for miljøet - og det er hva Husbjørnen i
denne utgaven vil sette lys på.			
SIDE 4
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Hvordan leve med vegetarianere
Rune
Sivertsen
Det er ikke så lenge siden jeg bestemte meg for
å realisere handlingene fra ‘Sult’, og bosette meg
i Kristiania som en fattig, utsultet skribent. En
av de største forandringene fra tidligere år er
at de neste semestrene skal tilbringes på en
hybel med internasjonale studenter. For en
rimelig tørrpinne med helt elendig engelsk
aksent var det en helt fantastisk idé. Det finnes
ikke noe mer tragisk enn tørre realfagsvitser
akkompagnert av en ordbok.
Dagene gikk greit i starten, hvor matlagingen
stort sett ble gjort før de andre kom hjem
eller da de ikke var på kjøkkenet. Helt til
fellesrengjøringen hvor jeg fikk vite noe
interessant. Jeg var den eneste på hele etasjen
som virkelig elsker kadaver. Alle de andre var
vegetarianere, eller veganere, selv om hva som
er forskjellen har jeg enda ikke klart å få med
meg. Aktivistene som henger «meat is murder»
på trikken er vel stereotypen folk flest assosierer
med denne underlige sub-kulturen.
Og som alle andre naive nordmenn som ikke vil
såre noen, skiftet jeg sporenstreks til en kjedelig,
grønn livsstil for å ikke gjøre noen fortred. Her
ble det en generisk salat og pasta med tomat!

“

Men ‘dyremishandleren’ i meg seiret til slutt,
etter bare 46 tunge timer. Jeg var tilbake på
toppen av næringskjeden, og det føltes helt
herlig.
De ga meg noen blikk i starten, når tallerkenene
forbød fargen grønn. Deretter ble det stille.
Alt for stile. Hadde jeg faktisk gjort at de ikke
kunne lage mat på samme tid som meg? Jeg
begynte å merke kasserollene og pannene jeg
hadde brukt, sånn at de ikke skulle uheldigvis
få i seg litt protein. De brukte dem likevel, selv
om min daværende logikk sa de ville sky dem.
Brydde de seg ikke, det var jo livsfarlig kjøtt! Ah,
hvordan paranoia kan gjøre en naiv nordmann
til en idiot.
Ikke rart kulturer sjeldent samles godt når
misforståelser og for mange intime grenser
skaper problemer. For selv om jeg ikke ser
forskjellen på en ‘salat X’ og en ‘salat Y’, kaller
alt med grønske i årene for salat, og skyr ananas;
er disse detaljene viktige for noen. Visa ender
med at jeg koser meg med salami om morgenen;
og om de sender et blikk mot meg i halvsøvne,
tenker jeg bare:
«Trønderfår all for myself.»

Jeg var den eneste på hele etasjen som
virkelig elsker kadaver

Illustrasjon: schaver.com
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Leder
4. utgave
2012
Husbjørnen hiver seg på
bølgen og lager en utgave
der vi fokuserer på miljø og
klima, men ikke vær redd
– ambisjonene er moderate
og vi holder oss stort sett til
Blindern. Dog på ett område
kan det nærmest se ut som om
vi driver holdningskampanje.
Vi endte nemlig opp med et
visst fokus på matvaner.
Dersom du lurer på hvorfor vi
mener dette er så viktig skal
du få en rask oppsummering:
Husdyrhold er, ifølge en
rapport fra FN-tilknyttede
FAO, kilden til omtrent
1/5 av menneskeskapte
klimagassutslipp, altså mer
enn transportsektoren. Sakte
men sikkert holder redusert
konsum av kjøtt på å bli en
trend i flere vestlige land (det
kan sies å være en trend i
de fattige også, men det blir
galgenhumor).
Så nå må du slutte å spise
kjøtt også, eller hva? Det er
lett å bli utslitt av å tenke på
alle tingene en «må» gjøre
for å være miljøvennlig, og
det er lett å miste motet.
Vi føler i så fall med deg,
men i det minste er det
lett å være miljøvennlig på
studentbudsjett (igjen denne
galgenhumoren). Vi håper
også at vårt engasjement for
klima kan smitte, for det er
unektelig en svært viktig sak.
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Et grønnere UiO
Jorulf Brøvig Silde
Leder for UiOs miljøsatsing
Grønt UiO
Universitetet i Oslo er i ferd med å bli
grønnere. «Grønnere» betyr her å ta miljø
og bærekraft på alvor i alt vi gjør. Deler av
samfunnet blir grønnere det også, bare se
rundt deg. Mye er tilsynelatende som før;
bilene i gatene, maten i butikkhyllene, sneglene
i gresset, lysene i vinduene.z Som før, men
ikke helt: Årets bil i Europa er en el-bil, Rema
kjører i år sin første økologisk-mat-kampanje,
sneglene i gresset er ikke lenger svarte – men
brune, og lysene i vinduene er fra i år ikke
lenger glødelamper. Samfunnet og industrien
stiller større krav til seg selv og hverandre om å
ta miljø- og bærekraftshensyn. Universitetenes
forskningsmiljøer har lagt grunnlaget for at dette
er mulig.

det nå for å finne modeller der en mer reell
verdifastsetting av de tjenestene naturen yter
kan bli tatt med i regnestykkene. Universiteter
er blitt bedre på å legge til rette for at ulike fag
skal kunne arbeide sammen om økt kunnskap
og nye løsninger.
Ta det biologiske mangfoldet. Her har vi
lister, gjerne basert på farger som rødlister og
svartlister. Den røde er arter som står i fare for
å forsvinne, gjerne på grunn av menneskelig
aktivitet. Den svarte viser invaderende arter
som er en trussel for økosystemet. Biologien er
selvsagt ikke ferdig utforsket. Fagfolk ser likevel
ikke noen grunn til å vente med å trekke andre
fagfelt inn i arbeidet med å sikre mangfoldet,
enten det er jussen, kjemien eller informatikken.
Universitetene har ressursene allerede.
Hvor viktig er miljø og bærekraft for UiO? UiO
sier i Strategi 2020 at vi skal etablere oss som et
grønt universitet i erkjennelsen av at det er fra
universitetene kunnskapsgrunnlaget kommer.
Det er universitetene som har kapasiteten til å
utdanne arbeidskraften som kan fremme dette.
For å gjøre dette med troverdighet handler
det også om hvordan vi driver oss selv; selve
universitetet. Det er et stykke fram til hele UiOs
campus er et laboratorium for miljøbærekraft,
når utearealer, bygninger og driftsorganisasjon
stilles til rådighet som case og testbed for å
utforske grønne løsninger i egne nærområder.
Noen universiteter er der i dag. Bli med nå mens
UiO er i startgropen.

Ta energi. Her vet vi mye om «før», både
den ikke-fossile tiden fram til den industrielle
revolusjonen, kullets gullalder og overgangen
til olje og gass og det norske eventyret. Vi vet
mye om «nå», med fokus på effektiv uthenting
og at vi aner bunnen av bøtten. Vi vet også mye
om den grunnleggende naturvitenskapen og
energipotensialene i andre energikilder. Vi vet
også en del om «i morgen» og behovene for
å opprettholde energiforsyning og finne nye
måter å hente ut energien samfunnet trenger.
Flere ser nødvendigheten av å forene kunnskap
fra naturvitenskapen med kunnskap fra jus og
samfunnsfag. UiO lanserer nå det tverrfaglige
Energiinitiativet. Her skal en se på hvordan
både «nye og velkjente energiformer kan
utvikles mot et mer bærekraftig og klimanøytralt
energisystem». Universitetene verden over går Se rundt deg en gang til: UiO er litt grønnere
på jobb på energiområdet.
enn vi var før. UiOs oljekjeler er stengt, nå
er det fjernvarme som varmer deg. Let opp
Ta økosystem-tjenestene. Her vet vi mye om energimerkingen av bygget du er i og vit at det
«nå» som i «nå-verdi». Men skal verdien av en også ligger en ENØK-analyse klar til bruk. Ta en
skog bare verdsettes som det tømmeret som tur UiOs første Miljøfyrtårn i Helga Engs hus.
kjøres bort, og en bikoloni bare verdsettes basert Søk opp Grønt UiO på UiOs nettsider. Gi oss
på birøkterens kalkulasjon av avkastning av dine grønnere-innspill der eller kontakt oss på
framtidig honning? Naturvitenskapen har lenge gront@uio.no. Ser fram til å høre fra deg!
vist oss at skogens andre funksjoner er vel så
viktige som evnen til å kunne stables i tømmerhengere, og at betydningen av bienes pollinering
langt overgår verdien av det flytende gullet de
produserer. Sammen med andre fag arbeides

“

Flere ser nødvendigheten av å forene kunnskap
fra naturvitenskapen med kunnskap fra jus og
samfunnsfag
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Blinderns grønne juvel
Andreas
Kittelsen
Grønt UiO er et prosjekt stiftet i
2011 hvis mål er å etablere UiOs
ambisjonsnivå som grønt universitet.
I deres strategidokument lanseres en
rekke digre mål: UiO skal ta ansvar
for å løse de problemene verden står
ovenfor; dette skal skje gjennom et
økt fokus på forskning og utdannelse
med miljørelevans; UiO skal bli
mer attraktivt og synlig på den
internasjonale arena osv, osv. Som
en snodig, og hyggelig, bieffekt av
dette klimaengasjementet oppstod
Blindern Studenthage. Med Grønt
UiO som intiativtaker, ble denne
deilige grønne lungen opprettet av
en gjeng studenter i April.
Blindern studenthage er en trivlig
og urørt liten krok som ligger bak
Svein Rosselands hus, også kjent
som husmannsplassen. Her man
kan ta seg en pustepause og grave
litt i jorda. Vi tok turen dit for å
feire høsttakkefest sammen med
kjernegruppen. Nestleder Marte
Guttulsrød kan fortelle at mange av
de som er med i Hagelaget kanskje
bruker i overkant mye tid her: “Vi
er en ganske aktiv gjeng, hehe. Det
går med ganske mye tid her og
man må minne seg selv på å ikke
bortprioritere mastergraden altfor
mye”, forteller hun. “Hver torsdag
mellom 1600 - 2000 er det dessuten
åpent for alle som har lyst til å være
med på hagedugnag. På varme
sommerkvelder har vi dessuten ofte
vært her mye lengre!” I studenthagen
dyrkes en imponerende mengde
frukt og grønt: squash, et utall urter,
neper, reddik, poteter, epler, osv, osv.
Særlig stolt er Guttulsrød av de sorte
konge-bønnene. “Plutselig begynte
de å vokse, og nå er de temmelig

digre”, ler hun. “Vi har brukt dem i
en gryterett som vi serverer i dag”.
Det er ganske åpentbart at dette var
en ide som slo an. Fra starten av har
Hagelaget fått støtte fra UiO: istede
for å betale leie får Hagelaget penger.
I tillegg har de blitt støttet med
gratis redskaper fra Fiskars <3. I
løpet av noen korte sommermåneder
vokste Hagelaget fra en liten gruppe
som visste lite eller ingenting
om økologisk matdyrking til en
rutinert og velorganisert gruppe
med 250 medlemmer på facebook,
og har medlemmer fra mange
rorskjellige fagområder. I september
vant de såfremt prisen for beste
nyskapning ved UiO, vel fortjent.

“

Vi har brukt dem i en gryterett
som vi serverer i dag

Foto: Ingvild Aabye

NYHETER

Gildedagen
Katharina
Vestre

STILL CHANGING
Det var de energiske musikkstudentene fra
Still Changing som åpnet konsertkvelden
med et velspilt oppvarmingsnummer.
Rockebandet ga inntrykk av å trives godt
i RF-kjelleren, og vokalist/gitarist Marius
Mørkve skrøt av lydkvaliteten - med god
grunn. Konsertens første parti bød på
deres mest fengende og lekne sanger, før
de gikk over til noe roligere sanger mot
slutten. Bandet slet litt med å holde på
publikums oppmerksomhet, men under
deres siste sang, «Breathe», viste de sju
musikerne på scenen et imponerende
samspill.

Som en forsmak på hvordan Bjørnegildet blir når det braker
løs i februar, ble Gildedagen arrangert den 14. September.
På programmet sto frokost, foredrag, grilling, fest og to
konserter.
Alle foto: Tor Jan Derek Berstad

FOREDRAG
Dagen startet med REAL-Forkost, der rosa/kjernefysikkbloggeren Sunniva Rose snakket om ting som irriterer henne. Det ble kjernefysikk, det
ble kreft, det ble stråling, det ble Fukushima, det ble alkohol og det ble
riktig så hyggelig. Deretter kom Geir Åge Noven for å fortelle om programmerbar logikk i reguleringssystemer. Eirik Solheim ga oss deretter
en smakebit på hvordan fremtidens produksjonsutstyr skal lage fremtidens TV. Til slutt ble det avholdt debatt der paneldeltagerne diskuterte
oljeforskning på UiO. Ordstyrer oppsummerte i etterkant debatten slik:
“Det er flott at Realistforeningen valgte å ta tak i et viktig tema mens det
enn var aktuelt, snarere enn å la det dø ut som altfor mange student- og
universitetsdebatter tidligere. Motstanderne av Studentparlamentets
(SP) vedtak om å slutte med forskning som forlenger oljeutvinning var
representert ved to eldre akademikere, og mot disse sto unge studenter
med langt mindre kompetanse for å diskutere problemstillingen på deltaljnivå. Maktbalansen i panelet var derfor sterkt forskjøvet fra starten.
Snarere enn å diskutere de faktiske problemstillingene ble debatten en
øvelse i å understreke den faglige mangelen til menneskene som sto bak
eller støttet SP’s vedtak. Dette opplevdes som svært leit.”

LADY MOSCOW
Da klokka nærmet seg ni gikk kveldens
hovedattraksjon på scenen - Oslo-bandet
Lady Moscow. Med fem års konserterfaring
oste bandet av scenetrygghet og
spilleglede. Setlista bød på gamle
favoritter og nye innslag - blant annet en
helt ny låt med navnet «Feed the devil».
Utover konserten utvidet Lady Moscow
scenen til å omfatte hele RF-kjelleren.
Mikrofoner og fioliner ble flyttet opp på
bord og bak benker. Tilskuerne lot seg
raskt smitte av deres energi og lekenhet.
Det varte ikke lenge før store deler av
publikummet hadde kommet seg opp fra
sine plasser og bort til scenen, der bandet
oppfordret til allsang og dans. Stemingen
når nye høyder når bandet oppfordrer alle
til å ta del i et spontant skrangleorkester
som involverer kubjeller, tamburin og
koring. «Vi er Lady Moscow. Dere er Lady
Moscow!», konkluderer fiolinist Line
Grenheim etter nummeret. Og kjelleren
gir seg selv en ellevill applaus.
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De voksne miljøagentene
Forskning på alternative energikilder er for mange kun et stilig, men fullstendig fjernt forskningsområde som
kun blir bedrevet av smarte folk som er forskere. Men for de fleste studenter på Mat.Nat er ikke denne karriereveien en umulig eller fjern tanke, men et realistisk alternativ. Husbjørnen har intervjuet 3 stipendiater som for
tiden bruker tiden sin på å hjelpe menneskeheten ut av energikrisa.

Solceller gjelder
Stian
Lågstad
Per-Anders Hansen er stipendiat ved
kjemisk institutt og senter for materialog nanoteknologi, og forsker på å gjøre
solcellepaneler mer effektive. Prosjektet
han jobber med er en del av et av de 11
forskningssenterene på miljøvennlig
energi, FME-Sol, og prosjektet går ut på
å tilpasse sollyset som når solceller slik
at effektivitetsgraden til solcellepanelet
blir størst mulig.
Effektivitetsgraden, sa du?
Den gjennomsnittlige effektivitetsgraden
i silisiumsolceller, det vil si hvor stor
prosent av lysenergien som gjøres om
til elektrisk energi, ligger på 15-25%. For

Rom for thorium?
Siri
Tveitan
Sunniva Rose er en stipendiat på
Universitetet i Oslo. Hun tar nå en
doktorgrad i kjernefysikk, der hun forsker
på hvordan vi kan bruke thorium som
brensel i kjernekraftverk.
Kjernekraft generelt handler om å
utnytte brukbar energi ved spalting av
atomkjerner, og Sunniva forteller meg at
det er flere atomtyper som kan brukes i
et kjernekraftverk. Uran, plutonium og
thorium er alle mulige alternativer, men
selv har Sunniva en finger på thorium.
Ikke bare finnes det fire ganger så mye av
denne atomtypen som av uran; Den kan
også være mer miljøvennlig med tanke på
mindre avfall og mulighet for å kvitte seg
med det på en ”grønn” måte. Det finnes

å gjøre den bedre kan man enten jobbe
med å gjøre solcellepanelet bedre, eller
sørge for at lyset som når panelet er best
mulig. Per-Anders forteller at silisiumet
som brukes i solcellepanelene allerede
er i nærheten av så bra som det kan bli.
I tillegg er det mange som jobber med
silisium, og få som forsker på å tilpasse
sollyset.
Av grafen ser vi at lys på rundt 1000
nanometer gir mest elektrisk energi
igjen fra lysenergi. Det Per-Anders
jobber med er derfor å lage en form for
lyskonverteringmateriale som gjør at lyset
som når solcellepanelet får bølgelengde
på rundt 1000 nanometer. Får man til det
kan effektivitetsgraden komme opp på
50-60%, noe som vil gjøre solcellepaneler
til et mye bedre alternativ enn det det er
i dag.

selvsagt utfordringer med dette, og det er
ikke noe ”ja eller nei”-svar på om dette
er den ideelle måten å produsere energi
på. De definitive fordelene med å bruke
kjernekraft for å produsere energi er
derimot at det er ekstremt sikkert på alle
måter; Man er sikret pålitelige resultater,
sikret arbeidsplasser og sikret minimalt
med utslipp av karbondioksid.
Men hva gjør man så med avfallet?
Sunniva har sterke meninger om at det
radioaktive avfallet fra kjernespaltingen
ikke forurenser miljøet på en like direkte
måte som karbondioksid gjør dersom
det blir frigjort i biosfæren. Dessverre
er det mange som har fordommer mot
kjernekraftverk, noe Sunniva har full
forståelse for. ”Folk er feilinformert!”, sier
hun bestemt. Ulykker som for eksempel
katastrofen i Chernobyl skremmer folket
fra å vurdere dette som en sikker måte
å skaffe energi på, selv om det er flere
dødsfall under produksjon av energi i
vannkraft.

Noe flere burde forske på?
Akkurat nå er det Per-Anders, en
masterstudent og en ny phd-student
som jobber med dette. Husbjørnen er
litt overrasket over at det ikke er flere,
når vi ser hvor mye et gjennombrudd i
dette feltet kan hjelpe samfunnet med
energibehovet. Kanskje er det noe leserne
våre vil forske på?

“

Folk er feilinformert!

Samtalen avsluttes med et så enkelt
spørsmål som ”Er dette fremtidens
løsning på klimakrisen?”. Slikt er
vanskelig å svare på, sier Sunniva,
men hun står for at dette er den beste
løsningen vi har den dag i dag.

FORSKNING

Kraft til havs
Robert
Erlandsen
John Grue er en mann som jobber i
Abelbygget med offshore vind. Han tok
en hydrodynamisk doktorgrad, og jobber
for det meste med beregninger på farlige
bølger, turbulens og vibreringer i havet.
John forteller meg om hva som
blir forsket på av energikilder på
havet. Det som blir mest brukt foreløpig
og kanskje vil bli den viktigste fremover
er offshore vind, som går ut på å plante et
veldig langt rør på bunnen av havet. Røret
er ca. 300 meter langt der den øverste
delen er en vindmølle. Grunnen til at
det er lettere å bruke vind på havet er
at det er et mye større areal å bygge
vindparker på, i tillegg til at vindene
over havet er jevnere og sterkere. John
forsker på hvordan de kan bygge disse
vindkraftverkene mest effektivt og
økonomisk. Da er det mye beregninger
på farlige bølger og hvordan vibrasjoner
i havet kan skade disse vindkraftverkene.
Det er veldig vanskelig å beregne
den mest effektive måten å bygge
disse på, og forskerne bruker mye av
forskningen til Statoil som blir brukt til
å bygge oljerigger.
John hentet meg bort til PC-en sin og
viste meg et regnestykke. Han forteller
at dersom bruken av offshore vind øker
like raskt som den har gjort de siste 10
årene vil offshore vind stige fra å stå
for omtrent 1,5 prosent av den totale
energibruken i dag til omtrent 14 prosent
om 10 år.
Han sier at det er andre måter å
bruke havet som en energikilde på,
og nevner tidevannsturbiner. Det er
en turbin som ligner en vindmølle,
bare at den ligger under havet og
omgjør tidevann til energi. Den andre
typen er en oscillating water column,
som bruker bølger til å presse ut luften
gjennom en turbin i toppen av søylen.
Til slutt vil John påpeke at det er stor
etterspørsel for folk i dette feltet, og at
alle som blir ferdige med mastergrad eller
doktorgrad i dette går rett ut i attraktive
jobber.

Konsekvenser av tidsreiser
Simen Tennøe
Masterstudent i teoretisk
astrofysikk
I forrige utgave så vi på hvordan
vi kan reise i tid, men nevnte aldri
hvilke konsekvenser tidsreiser kan
føre til. Å reise forover i tid er så klart
uproblematisk, da kan en bare påvirker
hendelser som kommer til å skje. Det å
reise tilbake i tid vil derimot gjør ting
vanskeligere.
Det mest kjente paradokset som kan
tenkes å oppstå er “bestefarsparadokset”.
Dette oppstår ved at du reiser tilbake i
tid og dreper din egen bestefar før han
møtte bestemoren din, slik at du ikke
vil bli unnfanget. Men siden du selv
aldri ble født kan du heller ikke reise
tilbake i tid og drepe din egen bestefar.
Ett annet paradoks er f.eks dersom en
berømt forfatter reiser tilbake i tid og gir
seg selv en kopi av sin egen bok. Så blir
han berømt for den - for senere å reise
tilbake i tid for igjen å gi den til seg selv.
Hvor kommer nå informasjonen i boka
fra? Den har faktisk aldri blitt skrevet noe
sted, men er oppstått fra intet.

“

Vi har tre mulige løsninger på disse
paradoksene. Disse teoriene er allikevel
mer tankeeksperimenter en faktiske
vitenskaplige teorier, de er mer filosofi
enn fysikk.
Den ene teorien er at når vi reiser
tilbake i tid så dannes det et parallelt
univers. Dermed vil alt som skjedde i
det universet vi forlot forbli uforandret.
Det finnes i så fall en ubegrenset mengde
med parallelle univers. Et annet prinsipp
er at universet er konsistent, det vil si at
hvis det kan oppstå hendelser som skaper
tidsparadokser, så er sannsynligheten for
at hendelsen skjer lik 0. Siden universet
eksisterer i den tilstanden det nå gjør, så
må alt som skjer lede til denne tilstanden.
Alt vi gjør er allerede histore. Den siste
løsningen er at når vi reiser tilbake i
tid må vi også reise tilsvarende mye i
rommet. Reiser vi ett år tilbake i tid må vi
også reise 1 lysår i avstand. Vi havner da
så langt unna jorda at alt vi gjør i fortiden
ikke kan ha noen påvirkning.

Siden du selv aldri ble født kan du heller
ikke reise tilbake i tid

Foto: Werner Kunz www.flickr.com/photos/werkunz/5160818883/
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Studentparlamentet mot oljeforskning
Stian
Lågstad
Studentparlamentet ved Universitetet i
Oslo er det høyeste studentorganet ved
univertsitetet, og i slutten av august
hadde de sitt årlig handlingsplanseminar.
I starten av hvert skoleår lager nemlig
studentparlamentet en handlingsplan,
som ganske enkelt forteller hva
studentparlamentet skal jobbe med det
kommende året. For skoleåret 2012-2013
skal studentparlamentet jobbe med mye
bra som angår evaluering av fag, kvalitet i
utdanning og mye mer. Men; det folk har
reagert mest på er at studentparlamentet
sier man ikke lenger skal forske på

“

oljeutvinning.
Studentparlamentet mener nemlig
at universitetet skal slutte å forske
på alt som kan forlenge eller utvide
oljeutvinning. Det fordi det ikke gir
mening å bruke mer og mer ressurser på å
ta opp mindre og mindre olje, som likevel
vil ta slutt en dag - og fordi brenning av
olje skader miljøet vårt.
Denne utgaven av Husbjørnen fokuserer
på miljø og grønne alternativer, men det
er et poeng i at vi fortsatt snakker om
alternativer. Det skjer mye spennende
forskning innen bla.a solceller, vindmøller
og kjernekraft - og studentparlamentet
gjør riktig i å be universitetet prioritere
grønn forskning foran olje - men det er

fortsatt alternativer som i dag ikke kan
erstatte oljen.
Husbjørnen håper denne utgaven er
med på å inspirere deg og andre til å
ville forske på nye, grønne energikilder.
Oljen tar slutt en dag, og vi må finne
gode alternativer før det skjer - eller før
miljøskaden blir for stor.

Mer om saken
på Studenparlamentets nettside.

Oljen tar slutt en dag, og vi må finne gode alternativer før
det skjer - eller før miljøskaden blir for stor

Den travle miljøentusiasten
Robert
Erlandsen
Da jeg kom inn på kontoret til Dag Olav
Hessen så det ut som om han er en veldig
travel mann. Det ligger bunker med ark
og bøker over alt. Akkurat nå sitter han og
skriver en søknad til forskningsrådet om å
få 12 millioner kroner til klimaforskning.
Jeg må jo spørre om Dag Olav var
medlem av RF da han studerte ved UiO.
Det hadde ikke professoren vært, men
han hadde brukt mye tid på studenthytta
i Nordmarka og på Chateau Neuf.
Dag Olav var også en veldig ivrig leser
av Donaldbladene på VB. Nå har
yngstemannen hjemme fått abonnement
på Donald, selvsagt for at Dag Olav selv
skal kunne lese.
Nå til hovedpoenget; Hva synes Dag Olav
Hessen om miljø?
Det er opp til hver enkelt person, siden
det er vi forbrukere som bestemmer

“

hvilke varer som blir produsert av
bedriftene. Det er mange som går
i en felle; det nytter ikke å brette
melkekartongene og så ta fire sydenturer
i året. Hva vi spiser er også veldig viktig.
Hvis hver eneste person i kina spiser like
mye kjøtt som hver av oss ville behovet for
denne ressursen blitt for stor og det ville
ikke vært mulig å møte dette behovet.
Dag Olav synes Grønt UIO er veldig
viktig for å gjøre studentene og de ansatte
klar over deres økologiske fotavtrykk.
Han vil påpeke at det å vise at arbeid
for å forbedre miljøet fungerer, som at
problemet med sur nedbør snart er løst i
Norge og at mengden miljøgifter har gått
kraftig ned, er viktig. Miljøentusiasten
har nylig kommet ut med en bok om dette
temaet som heter «På stedet løp».
Til slutt måtte jeg spørre om han hadde
en vits på lager: En svensk politiker stod
på talestolen og sa: “Vi står på kanten av
stupet, men neste år må vi ta et langt steg
forover”.

Det er mange som går i en felle; det nytter ikke å brette
melkekartongene og så ta fire sydenturer i året

STUDENTLIV
Nerdesport:
Starcraft II
Robert
Erlandsen
StarCraft II er et Real Time Strategy spill
som ble utgitt av Blizzard Entertainment.
Det er oppfølgeren til det populære spillet
StarCraft som kom ut i 1998. Poenget
med spillet er at du skal bygge en base og
tropper for å knuse motspilleren sin base.
En kan velge mellom å spille multiplayer
over internettet eller single player. Det er
delt in i 3 raser som er Zerg, Protoss og
Terran som alle har forskjellige svakheter
og styrker.
Mange sier at StarCraft II er SørKoreas nasjonalsport. De beste
StarCraft II spillerne i Korea tjener
millioner i året. Den gjennomsnittlige
profesjonelle «gamer» tjener mer enn en
gjennomsnittlig Koreaner. Det er mange
ikke-Koreanere som flytter til Sør Korea
for å bli en profesjonell «gamer».
Det er mange StarCraft II turneringer
i verden, og i de største er det store
pengepremier. Den største er GSL i SørKorea. Noen andre store er DreamHack
i Sverige og MLG og IPL i USA. StarCraft
II ble i 2011 kåret til det mest betalte
eSporten. De betalte ut mer en 2.5
millioner dollar i premiepenger. Det er
ikke premiepengene som gjør at spillerne
kan leve av dette. Den største inntekta til
spillerne er sponsorinntekter. De som
tjener mest kan tjene opp i millioner i
sponsorinntekter og premiepenger.
Siden det er så mange StarCraft II spillere
og fans så er det barer over hele verden
som arrangerer BarCraft. Der viser de
turneringer og kamper. Lørdag den 16
og søndag den 17. september var det
BarCraft på Scotsman i Karl Johan. Der
hadde de 2 etasjer med 7 skjermer til
sammen som viste kampene fra EM. De
delte ut fullt av premier i loddtrekninger
og quiz. På skjermen kriget de om å bli
Europas beste StarCraft II spiller. Til
slutt var det Stephano som drog seieren
i land. En fransk 19 åring som spiller
for Evil Geniuses. I november er det
verdensmesterskapets finalerunder, og
da vil de beste spillerne fra hele verden
kjempe om å bli verdens beste StarCraft
II spiller. Da er det bare å finne seg en bar
og kjøpe en øl, for å nyte dette fantastiske
øyeblikket når den første verdensmester
i StarCraft II skal kåres.

Spisesteder for miljøbevisste studenter
Åsta
Dale
Elias mat & sånt Kristians
Augustus gate 14
Pefekt sted for å spise frokost eller lunsje
i avslappede omgivelser med behagelig
musikk. Snille priser og god sevice. Her
er hovedfokuset hjemlaget kvalitetsmat
med ekstra vekt på norsk tradisjonsmat.
Kortreist og økologisk så langt det rekker.
Her får du ikke Coca Cola. En del av
menyen er sesongbasert. Salaten kommer
fra en biodynamisk farm på Hurum og de
får et stort pluss for at kyllingen de gjerne
putter i den er saktevoksende.
Dette er også passende sted for å kose
seg med et glass vin på kvelden og de
har blant annet vintorsdager da vinen er
ekstra billig.
Fresko
Frognerveien 8
Salater, sandwicher og smoothies.
Vegansk dersom ønskelig. Fresko har
satset på kortreist, økologisk og hjemlaget
helsemat som samtidig skal smake godt.
Jeg synes de klarer dette veldig bra!
Sandwichene er saftige og til og med
den grønne juicen, ”Green detox”, gir
mersmak. Stedet egner seg best for lunsj
eller en smoothie i farta, men de serverer

Husbjørnen har anmeldt et knippe
restauranter/ kaféer med fokus
på økologisk og bærekraftig mat i
Oslo.
også økologisk havregrøt med frukt og
nøtter til frokost. Sjefen kan fortelle at de
er veldig nøye på valg av leverandører og
vil ha kvalitet på råvarene sine. 75-90 %
av disse er til nå økologiske. Grønnsakene
er i tillegg biodynamiske. Jeg sitter igjen
med et inntrykk av at dette er noe de
legger mye sjel i. Jeg kommer definitivt
tilbake!
De fire store
Thereses gate 20
Kvalitet er nøkkelordet her. Det er nok
ikke lagt like mye vekt på økologi her som
hos de to øvrige, men liker at de selger
og serverer deilige juicer laget av såkalte
nedfallsfrukter som ellers ville blitt kastet
på grunn av et utseende som ikke møter
kravene til den kresne forbruker. Her er
også atmosfæren veldig rolig og avslappet
med kul musikk på høyttalerene (les
Moby og fransk rap). Kan faktisk også
være et fint alternativ til lesesalen de
dagene du føler for å komme deg litt bort.
På kvelden kan du nyte et fat med
nydelige upasteuriserte kvalitetsoster
sammen med et glass vin til en billig
penge.
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Grønn mat
Åsta
Dale
Det er vanskelig å skulle være miljøbevisst
til enhver tid, i enhver situasjon. Det er
mye å sette seg inn i. Og har man først
satt seg litt inn i det kan man risikere å
bli helt satt ut igjen for det finnes så mye
forvirrende informasjon på temaet. En
dag er elbiler flotte saker, neste dag har
noen funnet ut at økt bruk av disse bilene
ikke får noen særlig grønne konsekvenser,
heller motsatt. Som studenter har vi
”viktigere” ting å gjøre enn å konstant
gå rundt og tenke på miljøet. Men
– ingenting er viktigere enn miljøet,
kommer vi på og blir gående med en
klump av dårlig samvittighet fordi vi av
forskjellige grunner ikke alltid klarer å ta
det grønneste valget.
Men man må ikke være fanatiker for å
gjøre mer miljøbevisste valg. Og du må
i hvert fall ikke gi opp ”hele greia” bare

“

Når jeg får tilbud om enten å bruke elektrisk lufttørker eller papir til å tørke
hendene etter å ha vasket dem på et offentlig toalett, lurer jeg ofte på
hvilket av alternativene som netto er mest miljøvennlig. For sikkerhets skyld
bruker jeg begge deler.
fordi du vet at du aldri kommer til å bli
veganer eller konvertere til en eller annen
grønn religion. Det handler bare om å
begynne i en ende og tenke at litt hensyn
er bedre enn ingen hensyn.

Eller tirsdag eller onsdag eller lørdag,
for den saks skyld. Bare velg den dagen
som passer best. Uansett, her kommer
et forslag til hva du kan spise på akkurat
denne dagen.

En ting vi alle gjør, som de fleste kanskje
til og med liker å gjøre, er å spise.
Så når man først skal spise
kan man jo like godt spise
litt mer bærekraftig. Det
burde ikke være særlig
vanskelig, med tanke
på at dette ofte
innebærer bonuser
som billigere og
sunnere mat!
Hvorfor
ikke
begynne med en
kjøttfri mandag?

En ting vi alle gjør, som de
fleste kanskje til og med
liker å gjøre, er å spise

Illustrasjon: Linnea Vestre

HØSTSUPPE
Denne suppen varmer og metter godt nå
i oktober. Den er også perfekt å lage til
mange. Men det aller beste er at den får
en utrolig kul farge!
Du trenger:
1 terning grønnsaksbuljong
1/2 Kålrabihode
1 Gulrot
1 Løk
1 Rødbete
½ Persillerot
1 Boks hakkede tomater
Litt olivenolje, salt og pepper. Persille til
topping.

Gjør slik:
Kok opp ca 1 liter vann og tilsett
buljongen. Skrell grønnsakene og kutt de
opp i passe store biter. (Erfaringsmessig
så råder det en del uenighet om hvor mye
volum hver bit av de ulike grønnsakene
burde ha, så her må du nok bare føle
deg fram) Når du sier deg fornøyd med
størrelsen på bitene, hiver du de i gryta
sammen med hakkede tomater. Kok de
møre og smak til med salt, pepper og olje.
Denne imponerer meg garantert mer enn
biff og bernaise.

Vil du vite mer?
Flere miljøvennlige oppskrifter på Grønn
Hverdags sider
om Kjøttfri Mandag

http://www.gronnhverdag.no/nor/
Mat-drikke/Kjoettfri-mandag

STUDENTLIV

E-boklesere: Hvorfor burde du vurdere en?
Tor Jan Derek
Berstad
Amazon Kindle:
Nylig lansert fra Amazon har vi
Kindle Paperwhite og Paperwhite 3G.
Disse er noen av de mest avanserte
e-bokleserne på markedet både med
tanke på skjermteknologi og funksjoner.
Alternativt kan man vurdere en brukt
Kindle Touch da disse kan fås kjøpt billig
og har nesten de samme funksjonene. 3G
versjonene kan også brukes på Wikipedia
gratis i Norge. I tillegg får man tilgang til
Amazon biblioteket som er desidert det
beste på markedet akkurat nå.
Barnes & Noble Nook:
Den største konkurrenten til Kindle
i statene er også den med nest best
bibliotek (dog er det dårlig med norske

E-boklesere i forskjellige former har eksistert i mange år nå, men har aldri
tatt helt av i Norge. Spørsmålet er da om vi går glipp av noe som kunne
vært svært nyttig for oss, spesielt når opptil 20 prosent av Amerikanere
eier en e-bokleser. Husbjørnen presenterer noen av de mest aktuelle.
forfattere her). Disse har også god skjerm
med innebygget bakgrunnsbelysning,
og er litt rimeligere enn konkurrenten.
Byggkvaliteten føles derimot ikke like god
og skjermen kan oppleves noe lavoppløst
under bruk med PDFer og lignende.
iRiver Story HD:
En av de enkleste å få tak i her til lands
og en relativt bra leser med høyoppløst
skjerm. Dette vil gi uttelling ved bruk
av for eksempel PDF dokumenter som
er formatert for bruk på PC. Dette er
også den billigste leseren vi har testet
hvis man tar importavgift i betraktning.
På den negative siden mangler denne
touchskjerm og bakgrunnsbelysning i
motsetning til de to andre.

Folk du ikke hadde
trodd var veggis

Oppsummering:
Uansett hvilken e-bokleser du velger så vil
du med en gang se en stor forskjell fra PC,
tablet og mobiltelefon, spesielt ved bruk i
lyssterke forhold der en leser vil oppføre
seg mye mer likt en ekte bok med tanke
på refleksjoner og behagelighet. Når de
fleste i tillegg kan lagre opptil 3000 bøker
så er det en klar fordel, spesielt hvis man
får tak i pensum i e-bok eller PDF format.

Vil du vite mer?
Scan QR-koden for
en oversikt over
ulike e-boklesere.

Sudoku

Frankensteins monster: et motbydelig vesen, med
heselig gul hud, døde øyne, og en jernstang gjennom
halsen.
Gaahl: metall-artist som en gang tok en tilfeldig mann
til fange og drakk neseblodet hans, angivelig fordi “det
ville gi ham et fett image”.
Adolf Hitler (kanskje): ræva maler; atskillig flinkere til
å ødelegge verden med krig og brann og folkemord.
Jevnt over regnet som historiens minst populære mann.
Steve Jobs: fascistisk diktator for en uggen hær av
fanboys.
Michael Jackson: dyktig song and dance man med
alvorlige sinnsforstyrrelser.
Paris Hilton: ekkel socialite, skuespiller, fashion
designer, rytter av apokalypsen og musiker.

xkcd www.xkcd.com

“Implausible, did
you say? Sorry,
couldn’t quite
hear you from
all the way up
heeeeeeere!”
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Vinnere av Husbjørnens fotokonkurranse
Husbjørnen spurte sine lesere om å sende oss bilder som, for dem, illustrerer hva Realfag er! Vi gratulerer herved
vinnerne, som kan glede seg til digge preimer, som f.eks gavekort på Bafler, sponset av Realistforeningen. Uten
flere dikkedarier - her er vinnerne og hva de selv har å si om sine bilder:
1. premie:

MELISSA KRISTIANSEN
“Realfag for meg er en stadig søken
etter kunnskap om hvordan verden
fungerer, en søken som aldri ender.
Etter hvert som man kjemper seg
frem til et svar, dukker det bare opp
nye, vanskeligere spørsmål som må
besvares.
Gullbassen på bildet hadde etter
mye om og men klart å få fotfeste
på blomsten, for så å oppdage noen
høyere og mer fristende blomster
i det fjerne. Bildet viser dens
fåfengte forsøk på å strekke seg
etter neste mål, noe jeg tror mang
en realfagsstudent kan kjenne seg
igjen i.”

2. premie:

PETER NICOLAI AASHAMAR
“Teknologi, løsninger og visjon. Teknologien
gjennomgår en rivende utvikling. Nye og bedre (les
miljøeffektive) produkter og teknologiske løsninger
er dynamoen som må drive oss fremover. Vi trenger
ikke bare teknologiene men vi må også ha de store
visjonene.
Realfag for meg er teknologi, løsninger og visjoner.
Lyntoget er nettopp dette. Derfor er mitt bidrag bildet
av Shinkansen som jeg reiste mye med da jeg ferierte
i Japan i sommer.”

3. premie:

CHLOÉ STEEN
“Dette ser ut som en helt vanlig bananflue som enhver student har
hjemme på kjøkkenet. Men akkurat denne her er kanskje svært spesiell.
Den skiller seg ut fra de andre fordi den har lange hår på ryggen,
store hvite øyne og hakkete vinger. Disse egenskapene forteller meg at
denne fluen kanskje inneholder en mutasjon. Og denne mutasjonen er
forhåpentligvis at den mangler proteinet masteroppgaven min handler
om. Hvis den har mutasjonen, kan jeg bekrefte resultatene mine i
masteroppgaven, og kanskje finne ut om proteinet mitt er involvert
i celledeling. Og hvis proteinet mitt er involvert i celledeling, er det
kanskje også involvert i kreft. Det får vi kanskje finne ut takket være
akkurat denne fluen her. Kanskje.”

JURYENS BEGRUNNELSE:		

Jury: Ingvild Aabye, Rune Sivertsen, Åsta Dale og Stian Lågstad

Det ble ganske fort klart at juryen var enige i hvilke bilder som fortjente premieplass, men rekkefølgen var noe mindre klar. Juryen var til
slutt splittet 50/50 om de to kandidatene som ble ansett som de beste. Etter en del diskusjon ble til slutt Melissa Kristiansen kåret til vinner på
følgende grunnlag: Bildet er godt komponert, med et enkelt og slående motiv; den ambisiøse Gullbassen. Sterke, fine farger og lite støy. Vi blir
rørt av hennes beskrivelse av bildet og hennes beskrivelse av hva realfag kan være. Bildet tatt av Peter Nicolai Aashamar bla valgt på følgende
grunnlag: Bildet er teknisk godt og symmetrien er behagelig. Fremtiden føles nær når vi ser bildet av shinkansen, og vi er helt enige i hans
beskrivelse av hva realfag kan være.Bildet til Chloé Steen ble valgt på følgende grunnlag: Bildet er slående og har høy “blikkfang-faktor”. Det
er lett å føle det som om man selv sitter og ser ned mikroskopet. Hennes beskrivelse gjør at vi enda lettere kan sette oss inn i hennes posisjon
som student.

STUDENTLIV

Japansk hipster
Rune
Sivertsen

Er du lei av å få Bleach eller Naruto i tips når du spør etter ny manga? Føler du
at du vil ha noe annet enn den klassiske shounen? Ikke vær redd, Husbjørnen
kan hjelpe deg med å finne gullkornene ingen andre enn en skikkelig mangahipster ville visst om! Dette er Japansk Hipster.

Mushishi (Manga & Anime)
Er du på jakt etter noe å slappe av med,
er denne et godt valg. Den episodebaserte
mangaen er en av de beste og mest unike
historiene Husbjørnen vet om, satt til
en verden hvor alt som skjer skyldtes
mystiske vesener. På mange måter er
Ginko, hovedkarakteren, en detektiv som
prøver å løse de overnaturlige hendelsene
som disse mushi-ene skaper.

Mysterious Girlfriend X (Manga &
Anime)
Lei av historier hvor hovedkarakterene
bruker 100 kapitler på å nå det første
kysset? Da er denne perfekt for deg! Om
du såfremt aksepterer at de dropper første
base og går videre til noe helt annet. Du
vil garantert elske denne finurlige serien
(eller hate den ekstremt). Husbjørnen selv
elsker den.

Welcome to NHK! (Anime)
Historien, opprinnelig en roman,
omhandler en student som har gitt opp
alt og lever i en stillestående verden.
Når han blir konfrontert med denne
virkeligheten, svarer han med å lage en
ny løgn; regjeringen konspirerer mot han!
Selv om man kanskje må være en liten
grad gal for å like denne serien, er den
likevel en av de beste i sin sjanger.

Dengeki Daisy
Din søte, uskyldige bror døde for lenge
siden, og du fikk en siste gave i presang:
En kjekk hacker som redder deg når du
trenger det. Japansk Zelda i virkeligheten
og en av de morsomste shoju-ene på
markedet, hvor hovedkarakteren faktisk
ikke er søt og uskyldig selv.

Ikigami
En mer etisk og voksen utgave av Death
Note, hvor hovedkarakteren driver
leveranse av dødsbrev for staten. Enhver
som får dette brevet, vil dø om 24 timer.
Mens nevnte sammenligning driver
med ondskapsfull latter og apati, driver
Ikagami med mer filosofiske tilnærminger
til spørsmål rundt livets verdi , som staten
selv begrunner de «naturlige» dødsfallene
med.
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Vinsmaking fra pub til pub
Husbjørnen har labbet rundt på Blindern og smakt på vinen de forskjellige studentpub’ene kan friste med! Alle vinene kunne desverre ikke testes på én kveld, men i kombinasjon med Husbjørnens ærlige mening om
lokalene vil du forhåpentligvis allikevel ha nytte av denne testen, spesielt
dersom du aldri har satt labbene utenfor RF-kjeller’n før.

Ingvild
Aabye
Husbjørnen startet sin vinsmaking i
hjemlige omgivelser på RF-kjeller’n.
Det ble en hvitvin, Riesling Kabinett, vi
lesket oss med mens vi samtidig tok del
i den faste fredags-quiz’en. Det er trangt
om plassen i den romslige kjelleren og
stemningen føltes god og trygg. Vinen
er deilig kald og lukter – vel, hvitvin,
og har en søtlig eplesmak som ved
svelgning føles litt bitter. Det er ikke en
vin som gjør så mye ut av seg, den kan
drikkes som vann og er egentlig ganske
kjedelig. Vinen faller kanskje ikke helt i
smak, men hva med kjelleren forøvrig?
Husbjørnens journalister bestemmer
seg for å forsøke et tankeeksperiment for
å unngå for mye bias i sin anmeldelse av
RF-kjeller’n; la oss late som om vi aldri
har satt vår fot her før i kveld. Vår mer
eller mindre objektive analyse er at folk
sitter ikke nødvendigvis i faste klikker,
og at folk setter seg der det er plass selv
om de ikke kjenner hverandre. Selv
under den nokså konkurransepregede
quiz’en er det mye kontakt mellom
bordene – forhåpentligvis ikke et tegn
på spionasje. Vi synes kjeller’n er et
ærlig lokale, som ikke forsøker å være
noe det ikke er. Vi føler oss som om vi
er hjemme, noe vi i og for seg også er.
Men som alle bjørnunger
må også vi forlate hiet
for å oppleve verden der
ute, og vi begir oss til
Escape som drives av
Cybernetics Selskab på
IFI. Det første som slår
oss er at stemningen ikke
nødvendigvis er så varm
på Escape. Veggene er
bare med unntak av et
mario-bilde, bordene og
stolene ser stusslige ut
der de står litt hulter til
bulter og det er ikke særlig
mange folk her i kveld.
Hvor er vi og hvem henger
her, liksom? Når vi går
mot baren blir vi allikevel
øyeblikkelig overfalt av

kontaktskapende og koselige folk
som holder oss med selskap resten av
kvelden (de fulgte faktisk etter oss hele
kvelden). Vi unnskylder gladelig CYB for
manglende dekorasjon når vi får høre
hvordan Teknisk Avdeling holder dem
undertrykket i et grusomt skrekkregime!
Vi bestiler vår andre flaske for kvelden,
rødvinen Du toitskloof. Betjeningen
surrer svært med bestillingen. Vinen er
dessverre alt for kald for CYB har nemlig
kun hengelåser på kjøleskapene. Den
lukter vanilje og røde bær og smaker
lakrisaktig. Relativt lett i smaken men
ganske tung å svelge med en deilig,
tung ettersmak. Den blir dessuten
svært annerledes, og mye bedre, når den
nærmer seg romtemperatur. Plutselig er
den lettdrikkelig, men allikevel fyldig og
god samtidig som den er akkurat passe
bitter. Når vi påpeker at det er alt for
lyst i lokalet blir, mystisk nok, lyset
umiddelbart senket og vi blir badet i
røde spotlights. På vår lille oase av et
bord, med mange hyggelige mennesker,
har vi det nå utrolig koselig selv om

“

lokalet rundt er kaldt og uvelkomment.
Men så er tross alt Escape hjemsted for
CYB’ernes maskot; pingvinen Linux. En
mann i pingvinkostyme står ved baren.
Vi er fremdeles ikke i noen særlig grad
beruset når vi inntret Uglebo, den
litt brune pub’en drevet av Filologisk
Forening på HF. Vi bestiller hvitvinen
Riesling Trocken som vi får i en stor,
grønn og støvete isbøtte og setter oss.
Det virker umiddelbart mye vanskeligere
å kunne sette seg sammen med noen
en ikke kjenner her enn på RF eller
Escape. Uglebo er ellers en svært så
trivelig liten ting som ikke kjennes helt
som en studentpub, men mer som en
«ekte» pub. Gode varme farger gjør
at vi flyter inn i den gode atmosfæren
av folk som snakker ivrig rundt oss –
men musikken er litt for høy og bråkete
(mye metal...) til at den gode samtale
virkelig kan utvikle seg. Stedet har sjel,
hemmeligheter i veggene og en grevling
i taket. Vinen på sin side er relativt
anonym, og for søt og litt for varm.

En mann i pingvinkostyme står ved baren
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Den sprudler litt på tungen, smaken er
skarp og vinen er ikke lettdrikkelig men
har god ettersmak. En av designerene
våre skrur på vinsmakings-modus,
skyter nesen i været og proklamerer i
kyndig tone at «Den har noter av citrus,
etterspillet er... vent litt, det er et kort
etterspill. En god oppsats men landingen
er ikke optimal». Vi begynner forsåvidt
å bli lett beruset og latteren sitter løst.
Latteren fortsetter på vei over til U1,
som drives av SVFF på SV. Vi bestiller
sporenstreks en rødvin kallt Portuga.
Lukt: Fuktig skog og baconfett, generelt
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Vi sitter langt unna baren og fra dette
punktet ser U1 trivelig ut, med nok av
folk rundt hvert bord og tilsynelatende
god stemning. Fra baren ser lokalet
umiddelbart litt mindre koselig ut,
litt tommere, på grunn av den sorte
og kjedelige veggen en da får som
bakgrunn. Lokalet har preg av å forsøke
å virke classy, uten helt å få det til. Det
kan føles som om det er høy terskel for
å ta kontakt med andre bord, men dette
får vi motbevist da en tilfeldig fyr slår
seg ned ved siden av en av herrene i
selskapet vårt og spør hva «trikset hans
er» siden han sitter med så mange pene

Lukt: Fuktig skog og baconfett

en god og overvelmende lukt. Vent baconfett? Ja, seriøst, baconfett – ifølge
av av våre journalister. Smak: Veldig
god! Noen mener den er for søt og for
lite tørr til rødvin å være, andre mener
det er en særdeles spennende rødvin.
Krydret, lettdrikkelig og rund i smaken
med en litt spesiell ettersmak; «som
om spyttet henger seg fast i munnen»
blir det sagt «jeg vet ikke hvordan jeg
skal forklare det». Det skal bemerkes
at det er en viss mulighet for at vi var
smålig beruset på dette tidspunktet.

jenter. Nevnte jenter er smigret, men
trenger mer erfaring for å finne ut om
dette var kjøttmarked-tendenser eller
bare veldig koselig.
Vi begir oss fra øvre Blindern nedover
mot Klaurgot’s Kjeller drevet av
Kjellerutvalget i Helga Eng’s hus. Her
har de ikke hvitvin og vi bestiller Cava
Freixenet for å feire avslutningen på
vinsmakningen! Vi gjør et tappert forsøk
på å være like flinke vinanmeldere
som vi hittil har følt at vi er, men det

er vanskelig. Den lukter Cava og den
smaker Cava – ok? Helt vanlig Cava,
kanskje med litt eplesmak men det har
vel all Cava? Vi bemerker også at den
har bobler, det er gøy siden det kiler på
tungen men gjør den vanskelig å svelge.
Designeren med vinsmakings-talent
setter til slutt nesen i været og gjør til
slutt et kraftforsøk; «en bukett av friske
vårtoner med et frekt lite bitt. Vent,
jeg må tenke litt her...» Så begynner
Ketchup-sangen og vi glemmer Cava’en
mens vi kommer på at Kjeller’n har
Mexico-temafest i kveld. Dekorasjonene
er flaue og vi skjønner snart at DJ’en er
en spotify-liste. Vi ser ingen piñataer.
Folk er dønn alvorlige, ingen danser
til tross for at det er sent nå og lokalet
har en kjip hvitfarge. Husbjørnen tar
ansvar; vi finner DJ’en og snart danser
en akseptabel mengde folk, noen også
på bordene idet «Sex Bomb» spilles av.
Vi finner piñataene; de ble nok henrettet
for lenge siden og pryder nå hodene til
to gutter. Vi spør etter «Dancing Queen»
og her slutter notatene mine for kvelden
så jeg kan ikke være helt sikker på hva
som skjedde etter dette...
Oppsummering: Vi liker å feste på
Blindern og gidder ikke gi karakterer til
pub’ene, så det så.
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BJØRNENS BAKSIDE
Vi anbefaler

Forskingsansvar

10.10: Magic the Gathering på Escape
Fra 16.00, også den 24. (fra 16.30) og 31. oktober

Det har gått inflasjon av nyord med suffikset
«-ansvar»: Der snakkes om samfunnsansvar,
politisk ansvar, ytringsansvar og redaktøransvar.
Nå kommer det også et nytt: Forskningsansvar.
Eventuelt kan man kalle det akademisk
ansvar, slik at den står i sammenheng med den
akademiske friheten både studenter og ansatte ved
universetet er så stolte over.

11.10: Foredrag: Hobbiten på Chateu Neuf
J.P. Syse’s sal kl 18.00
12.10: Oktoberfest på RF kl 18.04
13.10: UiO-festivalen
den 13. oktober kl 12.00 – sent
15.10: Naturens Kulturhistorie
Upop. Aften på Chateu Neuf kl 19.00
17.10: Whiskey-seminar på Escape
kl 16.00 (NB: 20 år)
24.10: Psykiatri og skyld
Onsdagsdebatten på Chateu Neuf kl 19.00
25.10: Dagen@IFI
27.10: Høstpølsefest på RF kl 18.04
31.10: Cinema Neuf’s halloweenkveld
film på Chateu Neuf kl 18.00
02.11: Fredagspub, temafest og quiz
på Escape kl 18.00
09.11: Las Vegas-aften på RF kl 18.59
10.11: Superheltfest
Kjeller’n til Farmasøytisk institutt kl 20.00
Realistforeningen har fredagspub med
quiz hver fredag (dog ikke når større fester i
regi av RF arrangeres på en fredag)

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

For i likhet med ytringsfriheten den senere tiden,
er den akademiske frihet noe man kan gjemme
seg bak. Det gjorde professor Anders Elverhøi i en
debatt om oljeforskning og Studentparlamentets
nye vedtak om at universitetet skal legge ned all
forskning som forlenger oljeproduksjonen. Han
presterte å hevde at ansvaret for forskningen og
dens konsekvenser burde ligge på politikerne som
legger rammebetingelsene for forskningen, ikke på
forskerne som utfører den.
Selve debatten vil jeg ikke gå inn på her. Det er
tilstrekkelig å nevne at det innenfor jusen finnes
en klar rettspraksis på dette området: Under
Nürnberg-rettssaken ble det etablert at det å følge
ordre ikke gjør deg fratatt ditt moralske ansvar.
I enda mindre grad burde da politisk bestemte
rammebudsjetter gjøre det.
I likhet med smarte journalister og
kommentatorer, som ikke ønsker at det skal
oppstå noen tvil rundt ytringsfriheten, men som
heller ikke liker å se folk bryte med toleranse- og
høflighetskrav, fjerner jeg derfor problemer med et
trylleslag ved å innføre et tilhørende «akademisk
ansvar» eller forskningsansvar.
Poenget er at det er den enkelte forsker selv som
må ta ansvar for eventuelle negative konsekvenser
av forskningen, på samme måte som han ville
høstet ære for de positive fruktene. Nå er det
ikke alltid like lett å forespeile konsekvensene
av forskningen, særlig ikke grunnforskning,
men det er heller ikke noe krav til at man skulle
det: Poenget er at forskeren skal ta ansvar for
forskningens konsekvenser idet disse åpenbarer
seg. Dette vil sannsynligvis være etter det er for
sent å stanse utfallet, men det betyr ikke at det
ikke er anledninger til å påta seg et ansvar.

sine moralske plitkter, og fordi man utbrer en
mer kritisk holdning til hvordan forskningen
anvendes. Ellers er det også mulig å ta grep for
å hindre at videre forskning blir brukt på samme
måte.
Man er faktisk nødt til å gjøre en verdimessig
vurdering, med visshet om at man vil bli stilt til
veggs om man handler på en måte som strider
mot ens egne etiske og moralske overbevisninger,
og hvis disse strider mot det øvrige samfunns
overbevisninger, bør man også være i stand til å
rettferdiggjøre dem på en god måte.
Det er for sent for Elverhøi og hans generasjon;
de har levd med begrepene «akademisk frihet»,
«rammebetingelser» og «fri og uanhengig
forskning» - uten begreper som «akademisk
ansvar» eller «forskningsansvar» for lenge.
Imidlertid har vi nå en oppvoksende gruppe
studenter fra Generasjon Alvor, som utmerker
seg ved sin klokketro på systemet, og disse står
i fare for å bli prematurt gamle og konservative.
Det er denne studentgruppen jeg ønsker å nå ut
til med dinne teksten, med oppfordring om å
tenke kritisk, ikke bare være «kritisk tenkende»,
som det står i Kunnskapsdepartementets
undervisningsplan.
Å tenke kritisk er mer enn å klare å skille mellom
sant og usant, nyttig og unyttig, logisk og ulogisk.
Det består også i å kunne skille mellom godt og
vondt (en evne som det ser ut til er i ferd med å
gå i glemmeboken); det handler også om å kunne
stå inne for ens egne vurderinger og handlinger.
Det handler om å gjøre opprør mot det man
finner undertrykkende eller forkastelig, og stille
krav til både seg selv og andre. Det dreier seg om
å innse at ikke all kvalitetsmessig god forskning
nødvendigvis er god forskning.
Dette er akademisk ansvar, og jeg pålegger dere
denne ansvarligheten.

En måte man kan påta seg et ansvar på, er ved
å stille krav til de som tar i bruk forskningen,
at denne ikke skal brukes på noe man selv
finner moralsk forkastelig. Man kan hevde sin
rett som opphavskvinne/mann for å hindre at
forskningen ansvendes til for eksempel å forlenge
virksomheten til en lite bærekraftig industri.
Sannsynligvis vil man ikke nå særlig langt med
denne løsningen, men å stille slike krav er allikevel
symbolsk viktig, både idet man viser seg som en
forsker som er bevisst sitt samfunnsansvar og

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