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Da har den nye redaksjonen blitt satt inn. Jeg mener at dette gir 
avisen enda et ansiktsløft. Dette sees f.eks. på de nye tegningene, 
men jeg merker det når jeg endelig kan avlaste en del ansvar. Jeg er 
storfornøyd med dette. Av nye tillegg har nå flere fra redaksjonen 
blitt med på kjellervurderingene. Dette kommer til å kjøre gjennom 
høsten for å informere om de andre kjellerne på Blindern. Dette er  
selvfølgelig litt dårlig reklame for RF, men underholdende å være 
med for oss som gjør disse vurderingene. 

De andre i redaksjonen var enige om at jeg ikke kan tegne bra nok 
for tegneserien, noe jeg ikke legger skjul på. Derfor har tegneserien 
også fått en overhaling. Det føles litt rart, spesielt siden vinnertegnin-
gen fra konkurransen nå blir plassert blant gode tegninger istedenfor 
dårlige.

God lesning hilsen Jonathan
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Husbjørnen for 
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Har du lyst til å bli med å gjøre 
husbjørnen til en bedre avis?

Vi i Husbjørnen har alltid bruk for et 
par ekstra nevenyttige hender. Har 
du lyst til å skrive, tegne, intervjue, 
designe og/eller fotografere? Send 
en e-post til: bjoernen@rf.uio.no

DJ-panelet
Vi i Husbjørnen føler at temaet i 
forrige måned ble litt for alvorlig. 
De har virkelig gjort sitt forarbeid 
når de klarer å spåtte umusikalske 
elementer som påvirker annenbratsj. 
Jeg var ikke engang klar over at Bass 
Hunters sanger hadde annenbratsj. 
Vi kan ikke gjøre noe annet enn å 
måpe i beundring. Men for å bringe 
temaet tilbake til noe leserne kan 
følge, så har vi dette temaet denne 
gangen:

Hva synes du sånn 
egentlig om Aylars pop-
debut?

Glenn Barmen:
Jeg synes det er knallbra greier. Aylar 
er jo ei søt fresk jente, må jeg si. Jeg har 
lasta ned den derre videoen hennes.. 
Den er kjempefin å se på når man sitter 
ensom og alene hjemme om kvelden. 
Det passer fint med noe Sade e.l. som 
soundtrack til videoen.

Christian Odin Alme:
Dette blir sang nr. 2 på listen over 
sanger jeg ikke spiller. Rosa Helikopter 
er nr. 1.

Linn Silje Undem Fordelsen:
Da får jeg vel bare invitere folk som har 
lyst til å nyte Aylar hjem til meg, her 
går den på repeat stadig vekk!

Trygve Halvorsen:
Jeg trodde hun bare pulte foran kamera 
jeg... Synger hun også?

Tekst av DJ-ene i Regi og tegning av Elisabeth Høyer



4 Husbjørnen 
4/2006

FORMANNEN HAR ORDET

Sånn, nå er teltet borte.

Ikke det at jeg misliker teltet på noen måte, 
ei heller det teltet betyr - nemlig at de stu-
dentsosiale aktivitetene kommer rullende 
som perler på en snor, arrangert av både 
Realistforeningen og andre foreninger. Jeg
kan heller ikke si at jeg misliker alt det 
arbeidet som ligger bak hvert enkelt ar-
rangement - ville det ellers vært noe poeng 
i å være med i en studentforening?

Hva med innsatsen? Den var upåklagelig. I 
år - som i fjor - jobbet mange realister hardt 
med mange forskjellige ting for å få til de 
arrangementene vi ville ha slik at de ble slik 
vi ville ha dem. Nå hadde vi også en ekstra
utfordring i det å ikke ha sitt eget kjeller-
lokale - en utfordring vi tok på strak arm.

Innsatsen kan imidlertid ikke kun måles i 
fatmeter eller liter per sekund, nei, mange 
studenter gjorde en innsats det er vanskelig 
å måle. Jeg snakker nå selvfølgelig om 
de mange heltene i rødt: fadderene. Ved 
kontinuerlig å stille seg til tjeneste for de 
nye studentene gjorde de det å finne seg til 
rette på en stor og kronglete utdanningsin-
stitusjon som UiO langt enklere for mange 
fremtidige biologer, informatikere og 
matematikere.

Kan jeg si at jeg misliker resultatet? Nei, 
jeg kan ikke det. Realistforeningen og våre 
medlemmer har dette semesteret vært minst 
like aktiv som de mange semesterene vi har 
vært utstyrt med egen kjeller i Vilhelm
Bjerknes. Jeg vil faktisk påstå at Realist-
foreningens opplegg rundt semesterstarts-
festen og Pub-til-pub har klart å måle seg 
med både fjoråret og året før det - enkelte 
vil til og med hevde at alt ble mye bedre i 
de nye, provisoriske lokalene. De teknisk 
anlagte medlemmene i RF-regi gjorde, som
alltid, en utmerket jobb.

Når det er sagt, mye av jobben ble også 
gjort av de store folkemengdene som 
vandret Blindern i denne perioden - for hva 
er vel en fest alene? Å studere er ikke i seg 
selv nok til å kunne omtale seg selv som 
student, man bør også fordype seg i alt det 
på Blindern som ikke er pensumrelatert. Nå 
som vi har festet oss til Blindern kan vi si 
oss ferdige med larvestadiet, og da trenger
vi alle de impulser som skal til for at vi en 
gang skal bli mennesker, fullt utstyrt med 
alle de antennene vi trenger for å føle oss 
frem i verden.

Men ikkeno’ hastverk. Nå er det sent, og 
jeg trenger en øl.

Skrevet av Anders
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Kan jeg si at jeg misliker resultatet? Nei, 
jeg kan ikke det. Realistforeningen og våre 
medlemmer har dette semesteret vært minst 
like aktiv som de mange semesterene vi har 
vært utstyrt med egen kjeller i Vilhelm
Bjerknes. Jeg vil faktisk påstå at Realist-
foreningens opplegg rundt semesterstarts-
festen og Pub-til-pub har klart å måle seg 
med både fjoråret og året før det - enkelte 
vil til og med hevde at alt ble mye bedre i 
de nye, provisoriske lokalene. De teknisk 
anlagte medlemmene i RF-regi gjorde, som
alltid, en utmerket jobb.

Når det er sagt, mye av jobben ble også 
gjort av de store folkemengdene som 
vandret Blindern i denne perioden - for hva 
er vel en fest alene? Å studere er ikke i seg 
selv nok til å kunne omtale seg selv som 
student, man bør også fordype seg i alt det 
på Blindern som ikke er pensumrelatert. Nå 
som vi har festet oss til Blindern kan vi si 
oss ferdige med larvestadiet, og da trenger
vi alle de impulser som skal til for at vi en 
gang skal bli mennesker, fullt utstyrt med 
alle de antennene vi trenger for å føle oss 
frem i verden.

Men ikkeno’ hastverk. Nå er det sent, og 
jeg trenger en øl.

SVADA HALL
OF FAME

Realistforeningen har mange e-postlister. 
En for enhver funksjon som kan tenkes. 
Men hva hvis du vil si noe som ikke har 
en funksjon da? Jo, foreningen har en 
liste til det og. Listen heter Svada, og er 
helt uten mening. Men når det er sagt, så 
skal det nevnes at den er veldig under-
holdene. Her er måndens gullkorn:

Eivind Hasle Amundsen:
lolz0rz adressen min henger jo på 
juzdn-tavla, din automatiserte,
ikke-manuelle guttedrutt

Anders Dahlen:
zoomofil
det er sånne som liker mikroskopsex

Åsmund:
Jag vil knulla. Hvem andra vil?

Glenn Audun Barmen:
Forøvrig har Netcoms driftssenter Eine 
Kleine Nachtmusik fremført på
sånn der minispilledåse med sveiv som 
sin ventemusikk.

Øystein Røysland Sørlie:
Hadde jeg hatt 255.50 i femtiøringer 
på lørdag skulle jeg kjøpt mer
appelsinjuice på morran. Kanskje mer 
egg og bacon også...

Send inn til bjoernen@rf.uio.no 
hvis du vil være med

Illustrasjon antakelig av Elisabeth Høyer
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Intervju med 

Øystein 

Sørlie

Husbjørnen har som mål å bli litt bedre kjent 
med innehaverne av vervene i RF. Og denne 
gangen har turen kommet til vår alles kjære
kjellermester Øystein Sørlie. Dette er en 
«jobb» han passer godt til, bl.a. fordi han har 
skjegg samt fordi han har forkjærlighet for 
bayer og øl. Han er svært aktiv i RF, hvor 
han ofte har blitt observert med et toliters 
ølkrus, som sjelden er fullt til randen lenge 
om gangen, i hånden. I tillegg er han ofte iført 
en av sine mange t-skjorter med et ytterst 
originalt trykk. Han møter bjørnen en solfylt 
ettermiddag. Øystein er hyggelig og snill og 
smiler til alle spørsmål han får.

- Går det bra?
Ja. 

- Hva studerer du?
Informatikk. Også kalt sump; systemutvikling, 

modellering og programmering.

- Noen spesiell grunn til at du studerer dette?
Nei. Liker data.

- Hva har du gjort i RF til nå?
Ehh, barfunksjonær, kaféfunksjonær, 
vaktgruppa, skjenkemester, kjellermester, 
fotograf i husbjørnen og sponsorgruppa til 
Bjørnegildet.

- Alt dette på et år?
Ja, eller, jeg er kjellermester dette semesteret. 
Dette er mitt 3. semester i RF.

- Hvordan trives du i jobben som kjellermester?
Slitsomt men artig.

- En av RFs tradisjoner er at kjellermester skal 
ha skjegg. Hvor langt har du tenkt å la ditt 
vokse?
Nei, den som visste det?

Tekst og foto av Kristine og Siv
I hans rette element.
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- Som kjellermester har du autoritet over det 
meste som skjer i kjelleren. Har dette påvirket 
egoet ditt?
Hehe, ja, det blir vel vanskelig å si noe annet.- 

Hvordan?
Det veit jeg ikke. Det kan sikkert andre svare på 
bedre enn meg.

- En vakker kveld blir det plutselig tomt for øl: 
Hva gjør du?
Æææhm, mmm, skal ikke bli tomt for øl! Det er 
i så fall ingen vakker kveld!

- Hvilket RF-arrangement liker du best?
Internfester. Så sant jeg ikke skal jobbe. Hyttetur 
er også veldig bra.

- De fleste som har truffet deg, må ha lagt merke 
til dine kreative t-skjortesitater. Hvilken er din 
favoritt?
Ehh… /* No Comment */

- Bortsett fra å være kjellermester, hva gjør du 
på fritida?
Data. Ja, lese. Lesing og data er vel egentlig 
det… drikking.

- Er du singel?
Ja, med unntak av at jeg er gift med jobben og 
pcen, men ikke noe annet.

Husbjørnen takker for intervjuet og håper at 
kjellermester aldri går tom for øl.

Det kan for 
øvrig nevnes at 
Øystein i dag 
stiller i t-skjorte 
med påskriften:
I’m  out of bed 
and dressed.
What more do 
you want?
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MATEMATIKKENS
ANVENDELSER    

En vanlig kommentar fra en foreleser i tidlige kurs i matematikk (og kanskje også en del andre 
realfag) lyder omtrent som: “Dette stoffet er særdeles viktig i mange anvendelser, men det har vi 
dessverre ikke tid til å se på her.” Dette er som regel sant nok, men kan vel være en dårlig trøst hvis 
stoffet oppleves både vanskelig og kjedelig. En annen årsak enn tidsmangel er at mange anvendelser 
krever forkunnskaper i andre fag, noe som er vanskelig å forutsette. Nå skal det sies at grunnkursene i 
matematikk nok inneholder en god del mer anvendelser i dag enn tilfellet var tidligere. Ikke minst det 
faktum at alle nå må tilegne seg et minimum av informatikkkunnskaper gir tilgang på en stor samling av 
eksempler og anvendelser som egner seg godt som krydder i matematikkurs.

Uansett, matematikkursene er primært matematikkurs og det kan kanskje være av interesse å se hvor de 
ulike delene av matematikken anvendes. Her skal vi særlig se på pensum i de fire kursene, MAT 1100-
1120 og MAT-INF 1100. Under finner du en liste av emner med anvendelser listet opp.

Algebra (bokstavregning). Algebra er ikke et 
eget emne i de innledende matematikkursene, 
men det nevnes her fordi det går igjen overalt 
der matematikk brukes, altså i alle fag på MN-
fakultetet. Algebra er nødvendig i så og si alle 
deler av et matematisk resonnement. Huller i 
algebra-kunnskapene vil derfor gjøre at alt som 
har med matematikk å gjøre blir tungt.
 
Tall. Det er neppe nødvendig å motivere bruken 
av reelle tall, men en kan jo lure på hva vitsen er 
med komplekse tall. Det viser seg at de er som 
skreddersydd for å regne med enkelte fysiske 
st¿rrelser som vekselstrøm, og komplekse tall er 
også sentrale i kvantemekanikken. Det bør også 
nevnes at en ytterligere generalisering av tallene 
til fire dimensjoner, såkalte kvarternioner, er 
svært hendige i datagrafikk der de brukes til å 
representere rotasjoner om en vilkårlig akse i 
rommet. 

Induksjonsbevis. Dette er en svært nyttig 
bevisteknikk i matematikk, men den er nært 
knyttet til rekursjon som er en tilsvarende nyttig 
og slagkraftig programmeringsteknikk.

Følger og konvergens. Følger er opplagt nyttige 
i anvendelser siden så mye av det vi observerer 
rundt oss er sekvenser av tall, for eksempel 
digital lyd. Dessuten er en vanlig måte å løse 
matematiske problemer på datamaskiner (ikke 
minst de som kommer fra anvendte teknikker) 
å generere en følge av løsningsforslag som 
etterhvert forhåpentligvis nærmer seg en 
løsning. Det å sjekke om vi nærmer oss en 
løsning innebærer blant annet å sjekke om 
følgen konvergerer.

Funksjoner og kontinuitet. Funksjoner 
forekommer i så og si alle deler av 
matematikken og er også svært nyttige i 
anvendelser. Dette kommer av at mange 
fenomener kan betraktes som en magisk 
boks der vi putter inn et tall og får ut et annet 
(eventuelt flere tall både inn og ut). Den magiske 
boksen er da funksjonen som bearbeider input 
til output. Et eksempel er hvordan et lydanlegg 
bearbeider et inngangssignal til et utgangssignal. 
Er funksjonen ikke kontinuerlig blir det svært 
problematisk å håndtere den - har vi da bare en 
liten feil i inngangsverdiene være vil vi kunne få 
helt ville resultater.
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MATEMATIKKENS
ANVENDELSER    

Derivasjon, integrasjon og 
differensialligninger. Den deriverte av en 
funksjon sier noe om hvor fort funksjonen 
vokser, og dette er et helt sentralt begrep i mange 
anvendelser (for eksempel fart, veksthastighet, 
temperaturendring osv). Integralet av en funksjon 
er tilsvarende viktig i og med at det kan betegne 
størrelser som areal, volum, total tilført energi og 
lignende. Svært mange lover i naturvitenskapene 
(og i fag som økonomi) kan formuleres som en 
sammenheng mellom en variabel størrelse og 
hvor fort den vokser. Dette leder dermed til en 
ligning som involverer en ukjent funksjon og 
dens deriverte, altså en differensialligning. Noen 
eksempler er gravitasjonslovene, utbredelse av 
elektromagnetiske bølger, prising av opsjoner (i 
finans).
Det er verdt å merke seg at differensialligninger 
bare i noen få tilfeller kan løses eksakt med en 
formel. Som regel må vi  være tilfreds med en 
tilnærmet løsning som beregnes på datamaskin.

Taylorpolynomer og andre tilnærminger. 
Verden omkring oss er komplisert, og når 
vi forsøker å modellere den ved hjelp av 
matematikk ender vi opp med kompliserte 
funksjoner som det er vanskelig å arbeide med. 
Heldigvis er det enkelte grep vi kan benytte for 
å forenkle ting. Et vanlig triks er å tilnærmere 
en funksjon med enklere funksjoner som for 
eksempel polynomer eller trigonometriske 
funksjoner (Fourier-analyse). Dette er 
matematiske teknikker som vanligvis ikke i 
seg selv knyttes til anvendelser, men som ofte 
benyttes for å løse de matematiske problemene 
som oppstår.

Lineære ligningssystemer. Som vi kjenner 
til fra skolen er ligninger en usedvanlig 
slagkraftig teknikk for å løse en mengde 
anvendte problemer. Som regel er det ikke 
nok med én ligning, men vi har mange ukjente 
og trenger derfor også mange ligninger. Slike 
ligninger kan ha mange former, men de aller 
viktigste er de lineære der de ukjente bare 
multipliseres med tall og adderes sammen. 
De fleste differensialligninger kan ikke løses 
med en enkel formel, men kan overføres 
til et system av tradisjonelle ligninger som 
kan løses på datamaskin. En stor del av 
verdens regneressurser brukes til å løse slike 
ligningssystemer. 

Egenverdier og egenvektorer. Egenverdier 
og egenvektorer er viktige begreper i mange 
anvendelser i og med at de gir informasjon 
om spesielle valg av variable som forsterker 
et systems oppførsel. Det er ikke så lett å 
gi korte og konkrete eksempler, men slike 
problemstillinger er viktige ved stabilitetsanalyse 
av fysiske systemer, analyse av vekstmodeller, 
statistisk dataanalyse, løsing av systemer av 
differensialligninger og mye annet.  

Numeriske beregninger. Etterhvert har det 
blitt en del fokus på numeriske beregninger 
på datamaskin i de første matematikkursene. 
Grunnen til dette er enkel: De aller fleste 
som skal bruke matematikk i sitt arbeid vil 
ha behov for numeriske løsningsmetoder ved 
problemløsing. Gode eksempler på dette er det 
mange av blant annet i noen av fysikkursene.

Foto av Kristine og Siv
Tekst av Knut Mørken

                Inni dette hodet skjer det mye.



10 Husbjørnen 
4/2006

RFs semesterstartsfest, 18. 
August 2006 Dette var de første virkelig store arrange-

mentet i RFs midlertidige lokaler i Sophus 
Lies auditorium, og til tross for en del 
skepsis til gjennomførbarheten gikk alt som 
smurt. En bedre start på eksiltilværelsen 
kunne man vanskelig tenke seg, med full 
fest i to etasjer; spritbar i kjelleren, og 
video-DJ og fullt lysshow i foajéen. Samme 
oppsett ble for øvrig gjentatt med stor su-
ksess på Pub-til-pub mandag 21. Samtlige 
tilstedeværende koste seg med musikk, 
dans, folk og prat, og selvfølgelig vårt 
kjære Frydenlund. En gjeng nye realister 
fra FAM-programmet (Fysikk, Astronomi 
og Meteorologi) koste seg så mye med sitt 
Frydenlund at de bygget et veldig tårn av 
tomme ølglass, til slutt 8 glass i høyden. 
Heldigvis for byggmesterne Mats, Håkon, 
Pål, Espen og Kristian brukes bare plast-
glass i Sophus Lie, ellers hadde regningen 
blitt høy da tårnet til slutt ble veltet. 

Det hører ikke med til historien om arkitek-
tene fikk hjelp til å tømme samtlige ølglass, 
eller om de klarte det selv.

Skrevet av Ketil
Bilde av Sigmund M. Nilssen
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Du våkner opp og klør deg i hodet,
hvor faen er du? På en annen klode?

Du reiser deg opp og ser deg omkring,
men hodet spinner bare rundt i ring.

Du prøver å huske, det er ikke lett,
de små grå holder helt tett.

Da kommer en tanke, sakte men sikkert,
dagen er tirsdag, tenker du bittert

Hvor ble det av resten av festen i går?
det siste du husker er en durablig tår!

Hva som har skjedd er borte og glemt,
atter en gang tenker du skremt.

Hodet dunker, kroppen er full av verk,
dette er hva som skjer når du går berserk.

Hva faen har skjedd, hva kommer nå?
dette er det jævligste med dagen derpå.

Du får vel høre det før eller siden,
på jobben, av gjengen, eller som rykte med tiden.

Uansett hva du har gjort er det for sent å gjøre noe med det,
neste gang blir sikkert ikke bedre.

Bakrusen varer så alt for lenge,
det eneste du kan gjøre er å sitte å henge.

Dette er resultatet av altfor mange små,
en helvetes jævlig dagen derpå!

Øystein

DIKT: 
DAGEN 
DERPÅ

Tegning av Øyvind
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Et ekteskap i 
Las Vegas
Skrevet av Jonathan

Det var en gang for ikke alt for lenge siden 
at Realistforeningen atter en gang hadde sin 
Las Vegas-aften. Dette er en tradisjon som 
RF har hatt en stund. Det arrangeres en gang 
i året, og er veldig morsomt å være med på. 
For en kveld får alle som deltar forlate Oslo 
og Norge som vi kjenner det og dra inn i en 
liten bit av Nevada. Og når vi er der, er det 
en selvfølge at vi følger lokale lover og regler. 
Og dette kan man utnytte. Poker, Black Jack, 
Rulett og Craps er bare noen av de mange 
tingene Las Vegas har å by på. Men i tillegg 
til dette har Las Vegas noe som jeg skar meg 
på. Dette blir da min fortelling.

Jeg hadde tjent et par slanter på Crapbordet. Jeg 
skulle til å gå over til baren for å feire dette med 
en ny øl, da mine øyne fanget synet av en vakker 
blomst som satt ved et bord med sine venniner. 
Jeg ble betatt. Jeg gikk over og begynte å prate 
med henne. Og før jeg vet ordet av det, hadde 
jeg spurte henne om hun ville være min kone.
Hennes svar var negativt, og min verden ble litt 
tristere. Hun sa at hun var lovet vekk til en an-
nen. Men det hjalp ikke, jeg var knust.

I min triste tilstand bumpet jeg borte i en 
«gruppe». Du vet, en slik samling med flere 
mennesker som ønsker å gifte seg med hveran-
dre. Dette var en gjeng på to gutter og en jente. 
De så på meg og min triste tilstand og tok meg 
inn under sin vinge. Jeg la ikke merke til at de 
tok meg til vielseskapellet for å bli giftet,før jeg 
faktisk var der. Og til min forskrekkelse ønsket 
de at jeg skulle være med! Men jeg var så trist 

for å ha mistet min blomst, så jeg sa at det var
greit.

Men så, plutselig, kommer hun løpende inn. Og 
hun roper ut at hun vil gifte seg med meg al-
likevel. Mitt hjerte hopper opp! Hun vil! «Grup-
pen» var likegyldig; den hadde gått og giftet seg 
uten meg uten å si noe. Den tok ekteskap et godt 
hakk lettere enn det jeg gjorde, tydeligvis. Men 
jeg og min lille blomst giftet oss rett etter det, så
jeg brydde meg ikke. Jeg tror ikke jeg hadde 
vært så lykkelig på i hvert fall fem elle seks 
dager.

Jeg trodde at dette var starten på noe vakkert, 
men så feil jeg tok. Rett etter bryllupet forklarte 
hun meg at grunnen til at hun ønsket å gifte seg, 
var for å bli i landet. Hun hadde nemlig ikke
oppholdstilatelse. Hva? Giftet hun seg ikke av 
kjærlighet? Jeg følte meg så utnyttet. Og kort 
etter dette gikk hun tilbake til sine venniner for å 
snakke med dem. Hun ville ikke en gang snakke 
med meg! Jeg ble sint. Litt senere på kvelden 
fikk jeg snakket med henne. Jeg tror det var noe 
jeg sa fordi hun kastet en neve glitter i mitt fjes.
Jeg sprakk og kalte henne ved det navn man 
aldri skal kalle en kvinne.

Men vi var dog gift, og vi måtte prøve å få dette 
til å fungere. Men stemningen var allerede satt, 
og det ble ikke noe bedre med tiden. Den ble 
faktisk verre. Og etter en uke sa jeg: «nok er 
nok». Vi oppsøkte en dommer og fikk en skils-
misse i orden. Jeg vet at det var en anelse
egoistisk av meg. Jeg hadde ikke lyst til å få 
henne kastet ut av landet, men dette kunne ikke 
vedvare. Litt tid senere ble hun sendt tilbake til 
sitt hjemland. Siden har jeg ikke sett henne.

Dette er en sann historie fra fjorårets Las Vegas-
aften. Den eneste faktafeilen er at ekteskapet 
ikke på noen måte ble ansett som gyldig av den 
norske stat, og dermed ble ikke oppholdstila-
telsen hennes påvirket. Kom på Las Vegas-aften 
15. september!



13Husbjørnen 
4/2006



14 Husbjørnen 
4/2006

En tur til Uglebo
Vi i Husbjørnen ser det på som vår oppgave 
å gi dere lesere hele sannheten. Og i dag har 
vi en brutal en å fortelle: Det finnes et liv på 
Blindern utenfor Realistforeningen. Dette 
kan være hardt å fatte i begynnelsen, men 
hvis du lar det ligge i systemet ditt en stund, 
er vi overbevist om at du kan akseptere dette. 
Så vi i redaksjonen har tatt på oss oppgaven 
å utforske det Blindern har å tilby på en 
fredagskveld. Denne gangen tok vi en tur ned 
til Uglebo hvor filologene florerer.

Kvelden startet dårlig. Først feilstavet de et navn 
under registrering, og så rotet de under spor-
ing av et annet navn i registeret. Ikke bra. Men 
det tok seg opp så fort vi kom oss på innsiden 
av lokalene. Stedet var for det meste oransje 
og sort. Det virket som en krysning mellom et 
utested og en brun bule med et overliggende
kafépreg. Vi synes det fungerer bra. Av øl 
serverer de Borg. 75 % av panelet godkjente 
dette merket, 0 % lovpriste det.

Det neste vi testet var sitteplassene. Sofaene var 
usedvanlig gode å sitte i. I tillegg ser de utrolig 
bra ut i sort skinn. De får også stjerne i margen 
for å ha runde hjørneseksjoner. Rundt om i 
lokalet har de runde bord. Dette skulle vi gi dem 
applaus for, hvis det ikke var for at de vippet. 
Hvis de hadde hatt et advarselskilt av typen
«bord vipper – pass på ølet!» så kunne vi kan-
skje akseptere, men det var ikke så. «Fy!»

Neste punkt på listen over ting som skulle testes 
var toalettene. Fra døren til lokalene og til Her-
retoalettet var det hele 28 gutteskritt. Til Dame-
toalettet var det enda verre med 44 jenteskritt. 
Dette anser vi som alt for mye. Enhver person 
som har drukket for mye en kveld og hører den 
hvite telefonen ringe, vet at det er en hårfin 
balanse mellom å reise seg og gå mot toalettene 
på en diskret måte, og å faktisk rekke den hvite 
telefonen. Dette blir særdeles vanskelig her. 
Men dette er selvsagt ikke Ugleboernes feil. Vi 
nevner i tillegg at skriveriene på veggen inne på 
toalettene er veldig dårlig.

Så har vi kommet til underholdningen. Vi beg-
ynner med musikken. Den begynte med «kjip 
til OK». De spilte f.eks. noe som vi ikke kan 
beskrive som noe annet enn vikingompa. Vi mis-
likte også dårlige Beatles-covere. I tillegg hadde 
de mange sanger som var veldig monotone. 
Utover kvelden tok den seg derimot opp, men 
det skal være sagt at panelet begynte å få en del 
øl innabords da, så om det var DJ-ens fortjeneste 
er usikkert. En av kveldens store høydepunkter
kunne vi finne i spillhyllen. Der har de 
Munchkin. Alle som vet hva det er, er sikkert 
enige at filologene fortjener to tomler opp for
dette. Her kan RF lære noe. Dansegulvet derimot 
var tomt mesteparten av kvelden. Og de få som 
unntaksvis var der pekte veldig mye.

Så til den nest viktige delen av vår vurdering: 

Skrevet av Jonathan
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Var det mye fint å se på? Ved første sjekk kl. 
20.45 så var det «femti-femti» gutter og jenter, 
men vi var for edru til å ta en test. Dessuten var 
det for få i lokalet til at statistikken kunne bli 
representativ. Kl. 22.00 tok vi en ny prøve. Det 
var fortsatt «femti-femti». Jentene var «middels
til hawt». Vurderingene av guttene ble selvsagt 
gjort av de kvinnelige deltagerne i panelet. De 
kom frem til at de måtte prate med noen ek-
semplarer før de kunne ta en slik vurdering. De 
endte med å få nok materiale til å lage en annen 
artikkel om hvordan en HF-er tenker. Men en 
vurdering fikk vi aldri.

De bak baren var hyggelige. I en random beer 
pick ga de oss Kronenbourg 1664 uten å nøle, de 
tappet en Erdinger uten feil og de trodde på at en 
av oss var intern uten å sjekke. Veldig bra, tom-
melen opp. Men et unntak var det allikevel. En 
i panelet måtte vente 15 minutter i kø selv om 
hun var fremst i køen. Våre kvinnelige deltagere 
syntes i tillegg at det var upassende at de ble 
spurt om alder av personalet, selv om dette er 
lovpålagt.

Til slutt nevner vi at Uglebo faktisk har en grev-
ling i taket, og at kjelleren innehar et bra portrett 
av Hans Majestet den Gyldne Ugle. Dette er 
Filologisk forening øverste beskytter. Husb-
jørnen anbefaler Uglebo som et bra alternativ til 
RF, hvis RF er stengt, selvsagt. De har ingen elediller 

eller krokofanter...

..men de har en grevling i taket!
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Hva er 
Biørnegildet?

Som leder for Biørnegildet2007 (BG07), 
har jeg fått den ærefulle (?) oppgaven å 
introdusere alle dere nye studenter for hva 
dette Gildet er. (Med “nye studenter” mener 
jeg alle dere som begynte på Blindern høsten 
2004 eller senere; det er med andre ord 
mange nye studenter.)

Først må vi snakke litt historie: Som de fleste 
studentforeninger har også Realistforeningen 
sin maskot, eller kanskje jeg heller skal si “høye 
hersker”, nemlig Hans Majestet Ursus, eller Den 
Store Bjørn. Han trådte fram for hopens øyne 
for første gang på en stor realistfest i 1927. Den 
gang påskjønnet Han, også for første gang, en-
kelte av sine undersåtter med utmerkelsen “Den 
Store Biørns Orden”. Siden den gang har Han 
trofast fulgt Realistforeningen i oppgangs- og 
nedgangstider. Hvert tredje år arrangeres det et 
Biørnegilde, en hel uke, til hans Majestet Ursus’ 
ære. Disse uker hører til de aller største begiven-
heter i Realsitforeningen. Gildet avsluttes med 
at de få og utvalgte som har gjort seg fortjent til 
det blir kallet frem foran Biørnens åsyn og mot-
tar sine utmerkelseer, slik blant andre Vilhelm 
Bjerknes, Kristine Bonnevie, Otto Øgrim, Johan
Galtung, Sem Sæland, Marie Geelmuyden og 
Ellen Gleditsch har gjort før dem. Biørneor-
denen deles ut i to grader, Den Store Biørn og 
Den Lille Biørn. Den Lille Biørn kan bare gis 
til aktive studenter, mens Den Store Biørn kan 
tilfalle andre.

Det neste Biørnegildet vil bli avholdt i feb-
ruar 2007, nærmere bestemt den 9. til den 17. 
I løpet av disse 8 dagene kan du få med deg 
bedriftspresentasjoner, populærvitenskapelige 
foredrag, debatter, konserter, fester, fotballturn-
ering, Blindernsafari og annet; alt til Biørnens 
velbehag, og det hele avsluttes med det store og 
høytidelige Biørneballet.

Høstsemesteret før selve Gildet, arrangeres 
Gildedagen. Gildedagen er som en smakebit på 
hva BG skal bli. De av dere som tenker klart, 
og holder tunga rett i munnen, har kommet fram 
til at Gildedagen er nødt til å bli arrangert dette 
semesteret. Det stemmer meget bra: Fredag 26. 
oktober 2006 avholdes Gildedagen for BG07. 
Dette blir en full dag med popvit, en debatt, kon-
sert, kjellerkro og foajéfest.

Biørnegildet er, slik jeg ser det, tre år med RF 
presset sammen på én uke, avsluttet med det 
høytidelige Biørneballet, hvor kanskje atter noen 
er funnet verdige til å få Biørneorden.

Gled dere til Biørnegildet 
2007!

Tekst og bilde av 
Sunniva Rose,
leder BG07

Titt-tei!
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KONKURRANSE!

Liker du å tegne? Du har nå muligheten 
til å lage et veggmaleri sentralt plassert i 
RF-kjelleren!

Mens Realistforeningen vansmekter i en 
gang i Sophus Lie, prøver vi å pusse opp 
litt i den virkelige RF-kjelleren i VB. I 
den forbindelse ønsker vi å dekorere en 
stor søyle som er plassert midt i kjelleren. 
Denne søylen er firkantet, 96 ganger 60 
cm., og ca. 215 cm. høy. Motivet bør på 
en eller annen måte ha noe med Realist-
foreningen å gjøre, for eksempel ved å 
inneholde bjørner og Frydenlund. Harseler-
ing med ting man i RF ikke liker, så som 
griser (Chateau Neuf) eller Ringnes øl, er 
også aktuelt. Litt humor er en fordel.

Tekst av Ole Ivar Ulven, Vaktmester i RF

Send inn ditt forslag innen 18. oktober 
(selvfølgelig i uke 42!) til:

oleiul@student.matnat.uio.no

eller lever på et RF-arrangement. En 
komité vil velge ut en vinner blant deltak-
erne, forutsatt at det kommer inn forslag av 
god nok kvalitet. Vinneren vil bli kontaktet, 
så husk å merke forslaget ditt med kon-
taktinformasjon. Premiering vil bli æren av 
å få lage et bilde som blir godt lagt merke 
til i RF-kjelleren, samt 8 ølbonger.

Spørsmål? Ønsker du flere forslag til hva 
motivet kan inneholde? Nøl ikke med 
å kontakte underskrevne på e-post eller 
personlig.

Tegnekonkurranse
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Lykke til!

Det neste Biørnegildet vil bli avholdt i feb-
ruar 2007, nærmere bestemt den 9. til den 17. 
I løpet av disse 8 dagene kan du få med deg 
bedriftspresentasjoner, populærvitenskapelige 
foredrag, debatter, konserter, fester, fotballturn-
ering, Blindernsafari og annet; alt til Biørnens 
velbehag, og det hele avsluttes med det store og 
høytidelige Biørneballet.

Høstsemesteret før selve Gildet, arrangeres 
Gildedagen. Gildedagen er som en smakebit på 
hva BG skal bli. De av dere som tenker klart, 
og holder tunga rett i munnen, har kommet fram 
til at Gildedagen er nødt til å bli arrangert dette 
semesteret. Det stemmer meget bra: Fredag 26. 
oktober 2006 avholdes Gildedagen for BG07. 
Dette blir en full dag med popvit, en debatt, kon-
sert, kjellerkro og foajéfest.

Biørnegildet er, slik jeg ser det, tre år med RF 
presset sammen på én uke, avsluttet med det 
høytidelige Biørneballet, hvor kanskje atter noen 
er funnet verdige til å få Biørneorden.

Gled dere til Biørnegildet 
2007!
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    Husbjørnen 
for 24 år siden

“Blindernbjørnen”

Realistene

I dette nummeret presenterer vi den selvopp-
novnte bjørneekspert Edvard Elsruds presen-
tasjon av bjørnens historie i lokaltraktene, 
samt en flengende kritikk av datidens (1982) 
miserable bjørneforskere. Ting å se etter for 
den historiebevisste leser: Referansene til St. 
Peter som sjefsdesigner for Norge virker kan-
skje litt arkaiske for den moderne leser, men 
husk på at dette var før historikerne gravde 
seg frem til Slartibartfasts rolle i byggingen 
av landet.

Skrevet av av Edvard Elsrud, Bjørneekspert
Da Vårherre skapte Norge, var det sikkert hans 
mening å lage et bjørneland. Altså, et land for 
ursuser med ti manns styrke og tolv manns vett. 
Han sa det kanskje til St. Peter også, at i det 
langsmale polarlandet der nede; der måtte han 
ikke finne på å plassere Homo Sapiens eller an-
dre dyreslag som vaser ute om vinteren. Det tror 
jeg sikkert han sa, og så lukket han perleporten 
grundig bak seg.
 Den første norske bjørnen lignet mest 
på en teddybjørn da St. Peter tok den i sin roms-
lige neve og plasserte den innerst ved fjorden. 
Han syntes
inderlig synd på kreket. Huff og huff, tenkte han 
og registrerte at den lodne tassen straks begynte 
å grave et hull overfor der Majorstua ikke lå 
enda. Den gravde og gravde mens jordspruten 
stod utover der hvor det heller ikke var noe 
Marienlyst den gangen, men som han sikkert 
med sitt tolvmannsvett visste ville komme. Så 
skrapte han sammen mosen rundtomkring, for 
enda var det firetusensekshundreogåtti år til Olso
kommune ansatte energiske folk med grave-
maskiner til denslags.
 Det ble høst. Bjørnen spiste seg mett 
og sliten på blåbær i Holmenkollåsen, sa igjen 
en stripe av bærs over der han visste Smedstad-
krysset ville komme, og dyttet ‘bjønntappen’ på 
plass under rompa, som korken i flaska.

 Vel kommet tilbake til Blindern og 
hiområdet der, laget bamsen seg en myk, deilig 
moseseng og dyttet igjen inngangen med en 
mosedott. Det var vel omtrent der Labben ligger 
nå. Så la den seg til å suge på egne labber; først 
den venstre til innunder jul, og så den høyre, så 
det kunne bli litt kostforandring mens den sov 
og lyttet til vinterstormene som raste utenfor. Du 
verden som det raser, tenkte den, men hiet var 
godt og varmt. Den kontrollerte enda en gang at 
tappen satt på plass under rompa, og snorket seg 
gjennom enda noen måneder. Bamsen våknet 
ikke før blåveisen nikket i vårsola. Da forsto St. 
Peter at Vårherres råd hadde vært kloke.
 Hundreårene kom og gikk. Gamle 
bamser døde og små bamser ble født. Til 
tross for de gode råd fra oven, kom det en 
dag langveisfarende germanermennesker til 
Blindernområdet også. De kalte bjørnen for 
‘ber’, de stakk spyd ned i hiene; de laget serker 
av bjørneskinnene og kalte seg ‘berserker’, 
like til den første målmannen dukket opp og 
påsto at dyreslaget burde kalles ‘bamse’. Den 
er gammelnorsk og betyr ‘dyret som sjangler’. 
Ja, De må ikke misforstå; det er fordi bamsen er 
en såkalt passgjenger, at det ser ut som om den 
sjangler.
 Nye tusenår gikk over i historien. 
Menneskene brukte kuler og krutt på de siste 
Blindernbjørnene, og etter enda noen hundre år 
la de asfalt, plener og betongklosser over hele 
hiområdet. Idag finnes ikke en eneste bjørn der, 
bare bjørneforskere.
 Bjørneforskere? Hva for et dyreslag er 
det? tja, vi kan jo kalle dem Ursus Miserabilis, 
fordi de har kommet med mange teorier som er 
blitt temmelig miserable etterhvert; de mente for 
eksempel at bamsen gikk i tett urskog og spiste 
tørr mose, og så viste det seg at den foretrakk 
saftig gras og bær på hugstflater. De hevdet også, 
like til nylig, at det bare var igjen 4-5 bjørner 
i hele Norge, og beviste det med fine kurver i 
vitenskapelige tidsskrifter. Men, plutselig kunne 
alle landets aviser fortelle om bjørn. Det var 
hundrevis av dem.
 Nei; Ursus Miserabilis har nok ikke 
tolv manns vett. Hvis den da har noe vett i det 
hele tatt.
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DON’T PANIC!
Dette bladet begynner ikke her, som du 
kanskje skulle tro. Husbjørnen er nemlig 
ikke en japansk manga, og skal leses fra 
«begynnelsen» mot «slutten». Husbjørnen 
ble opprinnelig laget for Norge, så vi 
bestemte at vi skulle beholde den slik den 
opprinnelig ble laget. Derfor skal du åpne 
bladet på «første side», og lese «forlengs». 
Når du har lest på denne måten en stund, vil 
du merke at det slett ikke er så vanskelig.

Men når du først har klart å komme deg hit, 
kan vi informere litt om hva Realistforenin-
gen planlegger utover høsten. Dette er en 
tentativ plan, så enkelte ting kan bli endret 
underveis.

Hvis noe av dette virker som om det er fryd 
og underholdning, så er sjansen stor for at 
det er det. Da er det bare å ta en tur ned i
kjelleren på Sophus Lie på de utvalgte 
dagene. 

Kjelleren åpner kl. 
18:59, og starter 
som regel med 
quiz.

Programmet
15.september (fredag) Las Vegasaften
22.september (fredag) Kjellerkro
29.september (fredag) Kjellerkro

6.oktober (fredag) Konsert
6.oktober (fredag) Kjellerkro
13.oktober (fredag) Kjellerkro
27.oktober (fredag) Gildedagen
28.oktober (lørdag) Høstpølse

Ting verdt å få med seg

Dagen for gamblere og andre Casinoen-
tusiaster. Dessuten en ypperlig
anledning til å gifte seg, for de som øn-
sker å gjøre det.

Full dag med populærvitenskapelige fore-
drag, debatt, konsert,
kjellerkro og foajéfest. En smakebit på 
Biørnegildet2007!

Denne dagen møter enhver god realist i 
sin fineste stas, selv om dette
skulle være grilldress. Det blir selfølgelig 
servert en utmerket
middag som først og fremst består av 
høstpølser med tilbehør. Etter at
vi har spist vil festen og dansen pågå 
langt ut i de små timer.


