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Hei kjære leser! Enten du
er ny student dette semesteret eller har vært ansatt
i 30 år, vil jeg gjerne ønske deg velkommen til et
nytt semester ved UIO. Et
nytt studieår bringer nye
muligheter og nye utfordringer for alle, inkludert
meg og Husbjørnen. Jeg

Innlegg bes sendt til
bjoernen@rf.uio.no

ser frem til et semester
som påtroppende redaktør, og vil samtidig takke
vår avtroppende redaktør, Siri Tveitan, for sin
innsats forrige semester.
Når det gjelder nye muligheter er det min stolthet
å kunne annonsere husbjørnens nye nettutgave:
www.husbjornen.no. Her
vil vi publisere alle artiklene fra papirutgaven
og noe annet. Samtidig
håper vi også å kunne tilby
en mer komplett oversikt
over arrangementer ved
UIO etter hvert enn det

som har vært tilgjengelig
tidligere.
I denne utgaven har vi
mye interessant lesning
om det å studere og nyttige
tips til studiehverdagen,
samt førstehåndserfaring
fra semester i utlandet og
reise. Jeg håper dere liker
den like mye som jeg gjør!
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M e l d i n g f ra
fo r m a n n e n
Hei og velkommen til et nytt semester
ved Matematisk-naturvitenskapelig
fakultet (MN)! Vi i Realistforeningen
(RF) ønsker alle studenter, nye som
gamle, ned i vår kjeller, både som aktive interne og som besøkende. Som
formann er det min plikt og glede å opplyse dere om hvilke tilbud dere finner
hos oss i RF-kjelleren nå under semesterstarten.
Først og fremst vil jeg oppfordre alle til
å besøke oss på semesterstartfest fredag
15. august fra kl. 18.04. Semesterstartfestene til RF har i mange år vært de
største festene på Blindern, med over
1000 besøkende i løpet av kvelden, fire
barer, alle alkoholsalgrettigheter, Blinderns største dansegulv og to etasjer med
plass til 600 mennesker. Den påfølgende mandagen er det så pub-til-pubrunde på Blindern og Chateau Neuf,
der vi stiller med like stort arrangement
som på semesterstartfesten!
Gjennom semesteret har vi stor aktivitet i RF-kjelleren. Hver fredag er det
kjellerpub med quiz, der det beste laget
gjennom semesteret får en ekstra spesiell premie til slutt. Vi arrangerer jevnlig

Jumping Jack

konserter, og større temafester som
Las Vegas-aften, Oktoberfest og Harryaften. Mandag til torsdag fra 10 til
16 er kafeen vår åpen og selger blant
annet kaffe, te, kaffedrinker og bafler.
Realistforeningen driver ikke bare
med fest og fanteri, og hver måned
arrangerer vi realfaglig påfyll i form av
pub med professor (første er torsdag
21. august kl. 18.04)og REALfrokost
(første er tirsdag 26. august kl. 8). Pub
med professor er et forsøk på å bringe
foreleser og student nærmere hverandre ved å invitere til foredrag i en mer
sosial setting enn i forelesningssalen.
På REALfrokost inviterer vi til gratis
frokost med populærvitenskapelig
foredrag. Til høstens første REALfrokost har vi invitert MAT1100-foreleser
Tom Lindstrøm. Fire ganger i semesteret arrangerer vi Panikkhjelp, der
du kan få hjelp med med de obligatoriske innleveringene i flere av de store
fagene på MN.
For å drive en så stor forening som RF
kreves det mange fantastiske frivillige
sjeler. Som intern i RF kan du hjelpe
til med å drive baren (kjellerstyret og

Av Robert Erlandsen

bargruppa), jobbe i kafeen (kafégruppa),
lage faglige arrangementer (fagstyret),
rigge til fester (arrangementgruppa),
promotere foreningens arrangementer
(blæstgruppa), ordne lyd- og lysutstyr
(regi), skrive artikler eller jobbesom
grafiker i Husbjørnen, synge i koret Ursi
Canentes, spille i studentorchesteret
Biørneblæs, og enda mye mer. Interngodene våre inkluderer alt fra betraktelig lavere priser i bar og kafé, invitasjoner til hytteturer og internfester, fysisk
aktivitet med RF-gym, og til julebord og
sommerfest. Du får et stort sosialt nettverk på instituttene ved MN, men også
på tvers av fakultetene, da flere av våre
interne ikke studerer realfag. Om din
studietid preges av mange timer på lesesalen, eller ved å komme deg etter nachspielet på studentgallaen Høstpølsefest,
kan vi love deg fantastiske år her ved
fakultetet, med veldig mye moro!

Vennlig hilsen
Alexander Fleischer,
Formann i Realistforeningen
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Ut veksling
Siri Tveitan

Først av alt vil jeg bare si velkommen til
alle nye studenter. Dessverre vil jeg ikke
få hilst på noen av dere dette semesteret,
men jeg er nok å se på Vilhelm Bjerknes
med en varm baffel i hånda så fort jeg er
hjemme igjen. Dere kommer til å få det
fantastisk på UiO, og jeg vil virkelig anbefale dere å bli med i realistforeningen.
Bayer, bafler og en haug med koselige
folk. Just saying.
For alle dere som lurer på tanker og erfaringer rundt utvekslingsopphold, men

Altfor mye tid ble
brukt til å stresse, gruble,
angre og revurdere
som synes det hele virker litt abstrakt,
så er dette ment som en hjelp fra min
side. Jeg vet selv hvor hjelpeløs jeg følte
meg i perioden fra jeg fikk tilbud om
utveksling, til jeg
faktisk satt meg på
flyet sørover. Dette
semesteret befinner
jeg meg i Australia, der jeg allerede
er i full gang med
studier. Ved siden
av velger jeg å skrive
litt om hva som skjer
her nede i dagbokform, for så å dele
det med dere her.
Man fikser lån og
stipend,
flybillett,
bolig, emner, og
timeplan helt selv,
noe som kan føles
overveldende i starten. Tro meg, du har
bedre tid enn det
føles som. Jeg fikk tilbud om utveksling
fem måneder før jeg skulle reise, og jeg
begynte å stresse og styre rundt ting jeg
ikke hadde trengt å tenke på før i mai.

- en liten dagbok

All heder og ære til Kyrre Grøtan, studieansvarlig for mitt bachelorprogram
(molekylærbiologi og biologisk kjemi),
som holdt ut med mine endeløse mailer
med spørsmål og kommentarer. Nå, fem
måneder etter, så er jeg bare lettet over
at jeg endelig har reist. Altfor mye tid
ble brukt til å stresse, gruble, angre og
revurdere.

16. juli 2014

Fremme i god behold
Da har jeg endelig funnet meg til rette
her i Townsville. Jeg ble først plassert i
hovedbygningen her på universitetsområdet, men etter å ha spurt om et rombytte til et townhouse, så bor jeg nå i en
søt hybel i første etasje. Her deler jeg to
bad med syv andre, noe som er ganske
rart, siden jeg aldri har delt bad med
fremmede før. Akkurat nå er jeg visst
alene her, ettersom orienteringsuka ikke
begynner før på mandag, og semesteret
ikke før neste mandag der igjen. Så jeg
er en smule tidlig ute.
Det var en veldig lang reise: mellomlandet i Doha (Qatar), Perth og Cairns
(Australia) før jeg endelig ankom
Townsville. Flyet fra Perth til Cairns var
forsinket med to timer, noe som gjorde
at jeg ikke rakk flyet
jeg skulle ta videre
fra Cairns. Måtte
da vente ni timer på
det neste flyet som
gikk til Townsville.
Heldigvis møtte jeg
en hyggelig fyr som
jeg endte opp med å
snakke med på flyturen til Cairns, og
det viste seg at familien hans hadde
et stort strandhus
med wallabyer i hagen sin. Siden jeg
hadde en del timer
å vente på flyplassen, så satt jeg like
gjerne på med ham
og moren hans ut
til strandhuset. Da
vi kom frem ble jeg møtt av den fineste
utsikten jeg noen gang har sett. Vi gikk
ut på verandaen, ventet i et par minut-

ter, og plutselig hopper det frem flere
wallabyer. Vi satt og drakk kaffe mens
vi matet dem med frukt. Etter en stund
hoppet det frem en joey (det er det de
kaller babywallabyer).
Når kaffen var drukket opp var det på
tide med en tur på stranda. Innimellom
var det flere skilt som advarte mot krokodiller i de små vannene rundt i området. Jeg stod og ventet en stund i håp
om å få se en. Det var ingen som kom for
å hilse på meg, dessverre. Etter strandturen ble det litt sightseeing i Cairns,
men det var ikke stort å se utenom flere
sletter fulle av wallabyer. Til slutt ble jeg
kjørt tilbake til flyplassen. Utrolig hyggelige folk her i Australia, altså.
Etter nærmest to døgns reise var jeg så
trøtt at jeg klarte ås sovne fra flyet jeg
hadde ventet i ni timer på. Sovnet i maks
15 minutter, men i løpet av den tiden
var boardingen ferdig. Jeg bråvåknet ett
minutt etter flyet skulle gå, og klarte å
få flytta bagasjen min over på det neste
flyet som gikk. Tre timer senere var jeg
trygt på plass på JCU campus. Puh.

30. juli 2014

Semesterstart
Da var tiden inne for det jeg hadde gledet meg til i et halvt år. Bussen gikk kl.
09:00 fra universitetet (altså rett utenfor døra mi), og vi var klare for omvisning på Billabong Sanctuary en halvtime
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senere. Jeg dro sammen med Joe, som
også er utvekslingsstudent fra UiO. Han
studerer biologi, så vi har ingen emner sammen, men det er fortsatt veldig
koselig å ha noen der som minner deg
om livet hjemme. Vår gruppe startet
først med reptiler, så var det wombats,
videre var det koalaer, og turen endte
med et krokodilleshow. Da alt var ferdig
fikk vi én time til å gjøre hva vi ville. Jeg
valgte selvfølgelig å ta et profesjonelt
bilde med en koala, noe som var de mest
velbrukte 18 dollarene jeg noen gang har
brukt. Minne for livet!
På lørdag dro Molly og jeg ut sammen
med Luke, Sam og Charlie. Molly er fra
USA, og de tre guttene er fra England.
De bor i et hus som er rundt 20 minutter
med sykkel fra universitetet, men jeg var
så heldig å bli kjørt av Jess som bor rett
over meg. Det er virkelig merkbart hvor
langt universitetet er fra alt annet, ikke
minst fra sentrum, og jeg angrer ikke et
sekund på at jeg bor på campus.
Våkne opp 15 minutter før forelesning? Ja takk! De få gangene
jeg kommer til å bevege meg
ned til sentrum er ikke verdt å
bo nær utelivet.
Etter en slitsom uke med å bli
kjent (det er ikke barebare å
skulle være hyggelig 24/7), var
det tid for å begynne semesteret for alvor. Jeg har ikke så
mye å si om foreleserne her utenom at Norge virkelig har noe
å lære av Australia. De emnene
jeg har valgt å ta er alle tunge
og vanskelige, og de legger frem
stoffet på en veldig behagelig
måte. Det er visst vanlig for utvekslingsstudenter å velge de
enkleste fagene de kan, men
personlig vil jeg heller velge de
kuleste jeg kan. Nå er kanskje
min definisjon av kule fag ikke
helt det allmenne, men det får
bare være. Emnene mine er:
Anatomy: Structure and Movement, Introductory Infectious
Diseases and Immunobiology,
og Molecular Genetics. De er
superkule. Har også et fjerde
emne for å få 30 poeng totalt, ettersom ett emne er verdt 7,5 poeng her.
Det heter Linking Indigenousness og er
veldig kjedelig. Blæh.

7. august 2014

Null fritid
I skrivende stund har jeg mye å gjøre
og mange å savne. Jeg har virkelig ingen fritid i ukedagene. Det har ikke vært
én ukedag jeg ikke har lest til minst kl
22. Føles som eksamenstid. Det er en
helt annen måte å vurdere elevene på
her nede enn det er hjemme, og jeg
må tilpasse meg deretter. I emner som
ellers kun har midtveiseksamen og avsluttende eksamen, er det her tellende
flervalgsprøve før hver lab starter. I tillegg går faglærer rundt og vurderer deg
personlig under øvelsene. Hvis du gjøre
noe feil, og faglærer vet navnet ditt, så er
du ille ute. Uheldig som jeg er så er Siri
et morsomt og kjent navn for de fleste
her nede. ”Siri? Like the iPhone? I will
remember you forever!” Yeeey.
I dag har jeg sett og tatt på menneskeka-

davre der huden var dratt av (vi lærer
om muskler). Jeg var veldig spent på hva
reaksjonen min kom til å være, men det
har visst ingen innvirkning på meg. Har

nok sett for mye på Hannibal. I dette
anatomifaget så skal vi ha flere praktiske
eksamener, der vi får for eksempel må
svare på spørsmål om et kadaver som
ligger foran oss. Av den grunn har jeg
kjøpt meg flashcards fra bokhandelen:

Muscoskeletal Anatomy Flashcards heter det. De har de i flere varianter. Kan
ikke huske å ha sett dette på Akademika,
noe som er synd og skam, for det er en
veldig hjelpsom måte å lære på. Anbefales på det sterkeste!
Til tross for at det er mye å gjøre her, så
velger jeg å ta helgene (sånn
ca) fri fra alt som heter studier.
Helga som var dro Joe og jeg
til sentrum sammen med fire
andre for å gå opp Castle Hill.
Dette er en høyde på 286 meter. Vi gikk opp det som het
”goat track”, så dere kan jo tenke dere hvor bratt det var. Ble
godt med svetting, drikking, og
ikke minst noen pauser. Eventuelle sitater: - Altfor mye tid
ble brukt til å stresse, gruble,
angre og revurdere - Det er
en helt annen måte å vurdere
elevene på her nede enn det er
hjemme, og jeg må tilpasse meg
deretter - De emnene jeg har
valgt å ta er alle tunge og vanskelige, og de legger frem stoffet på en veldig behagelig måte
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REALISTISK
Elina
Melteig

Abel
En bygning på Matematisk
Institutt oppkalt etter den norske
matematikeren Niels Henrik
Abel.
Baffel
Verdens beste vaffel. Den blir
laget og servert i RF-kjelleren.
Bayer
En øl som drikkes (og synges om)
av svært mange realister i RF.
Blindern Athletica
Et treningssenter du finner i
Frederikke-bygget på Blindern.
CYB
Cybernetisk Selskap - Instituttforeningen på Instituttet for Informatikk
(IFI).
Dagens
Rester fra norsk husholdning,
også kjent som skyller. Kjøpes i
alle SiO-kantiner på Blindern til
en relativt nesten-billing penge.
Dekan
Vanlig tittel for lederen av et
fakultet på et universitet eller en
avdeling på en høgskole. Ordet
er fra latin og betyr noe slikt som
leder for ti soldater - skal vi tro
Wikipedia.

DNS
Det Norske Studentersamfund
- en forening for alle studenter i
Oslo. Her skjer det mye gøy hele
året!
Domus Athletica
Treningssenter som ligger
et steinkast, eller fem, unna
Blindern.
Fakultet
Et fakultet er en underavdeling
av et universitet. Dette er gjerne
en underavdeling som omfatter
fag som på en eller annen måte
er relatert til hverandre - slik
som realfag. OBS! Dette kan også
være en matematisk funksjon!
Fysikkforeningen
Dette er en instuttforening for
studentene på Fysisk Institutt.
H. M. Ursus Major
Hans Majestet er Realistforeningens maskot og høye beskytter.
Ursus Major er for øvrig også det
latinske navnet på stjernetegnet
Storebjørn eller Karlsvogna.

etasjene i et bygg som er under
første etasje (no shit!). I studiesammenheng er det ikke uvanlig
at studentforeninger disponerer et areal i disse der det drives
foreningsvirksomhet på dagtid,
og uvirksomhet på kveldstid.
OBS! Det finnes et område
utenfor Oslo med samme navn.
På dette området drives det mye
forskningsvirksomhet!
Konglelogen
Dette er en festforening på Biologisk Institutt og Instituttet for
Molekylær Biovitenskap i Marie
Bonnevies hus.
Konte
Dette er et verb som betegner
det å stryke med vilje eller å
trekke seg fra eksamen for å så å
ta faget på et senere tidspunkt.
Du stryker jo så klart ikke uten å
ville det.
Linux
Dette er et operativsystem som
er gratis, og et godt alternativ
hvis du ikke liker Mac eller
Windows. Vil gi deg umiddelbar
godkjenning fra flere MN-ere.

Institutt
Et instiutt er gjerne en underavdeling av et fakultet i univer- MENAgeriet
Dette er en forening for dem som
sitetets hierarki.
studerer Materialer, Energi og
Nanoteknologi (MENA). MenagIntern
Dette er en betegnelse som eri betyr for øvrig en samling av
brukes om interne medlemmer i eksotiske dyr.
en forening, for eksempel Realistforeningen. En som er intern MNSU
Dette er MN fakultetets studenjobber frivillig for foreningen.
tutvalg. Representantene her er
for øvrig DITT talerør utad, og
Kjeller
disse er med i utvalg som kan
En kjeller er en betegnelse på
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påvirke din studenthverdag.
Oblig
Dette er en forkortelse for obligatorisk innlevering. Kan forårsake
tenners gnissel.
Orakel
Dette er veiledning du kan få før
eksamen og innleveringer. Det
er svært fornuftig å forhøre seg
med orakelet dersom det er ting
du lurer på før eksamen. Dette
er ikke av samme type orakel
som det i Delfi for et par tusen
år tilbake.
Panikkhjelp
Ordet taler for seg selv. Du kan
få panikkhjelp i RF-kjelleren før
innleveringer.
Proton
Dette er instituttforeningen på
Kjemisk institutt.
Realfagsbiblioteket
Det nye Realfagsbiblioteket i VB
er en samling av alle bibliotekene
som tidligere var spredt rundt på
Blindern. Du kan bruke biblioteket som kilde til ekstra realfagskunnskap eller som lesesal.
RF
Realistforeningen - en forening
for alle MN-studenter. Den
største av sitt slag på blindern.
RF arrangerer alt fra faglige debatter til pub på fredager,
i tillegg til å utgi Husbjørnen.
SiO
Studentsamskipnaden i Oslo.
Disse kan hjelpe deg med et sted

å bo, få hjelp av en lege, trening
og diverse annet som kan hjelpe
deg gjennom en ellers så travel
studiehverdag.
StudentWeb
Norges mest forhatte nettsted?
“Har jeg gjort det riktig nå”?
Dette er en nettside der du kan
administrere studieplanen din,
melde deg opp i fag, melde deg til
undervisning og til eksamen.
Det er helt essensielt at du
husker å gjøre dette på StudentWeb i starten av semesteret!
STUDiO
15-27. august arrangerer Det
Norske Studentersamfund
en studentfestival. Her er det
konserter og mye annet gøy som
markerer starten på studiene!
Termstue
Dette er dessverre ikke en
badstue, selv om det kan fortone
seg slik på en varm vårdag før
eksamen. En termstue er et rom
fullt av datamaskiner som du kan
bruke - gratis - til studierelaterte
ting.
UB
Universitets Biblioteket er et
skattkammer av informasjon. De
har også en alle tides kafé. Dersom du ønsker å bruke det som
lesesal bør du dukke opp tidlig.
Universitet
Dette er gjerne betegnelsen på
en institusjon som har forskningsbasert undervisning. For
å kvalifisere som universitet
i Norge må det tilbys mulighet til
minst tre ulike doktorgrader (i

tillegg til lavere
grader). Det finnes per i dag åtte
universiteter i Norge.
VB
Vilhelm Bjerknes Hus - et hus
mange realfagsstudenter stifter
et nærmere bekjentskap med i
løpet av studietiden. Bygget
rommer bla.a både RF-kjelleren,
Realfagsbiblioteket og MNSU.
Villa Eika
Villaen utenfor UB. Her sitter bla.
a Studentparlamentet
og jobber. De har som regel
gratis vafler hver fredag klokken
12.00
Øvre Blindern
En betegnelse som brukes om alt
som ligger nord for Fredrikkebygget. Omtales ofte med mild
forakt. De som studerer på Øvre
Blindern studerer gjerne Humaniora eller Statsvitenskap.
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Kunsten å gi riktig mengde
faen
Eller penere formulert: Å finne balansen
mellom studiene og fritid.
Det er viktig å finne en balanse mellom
fritid og lesing. Fordi det er så lite obligaChristian
torisk undervisning på universitet, er det
Gjermestad
mange som ender opp med å lese altfor
lite. Andre tar på seg for mye arbeid ved
å prøve å nærlese alt, gjøre alle oppgaver,
og å dra på alle forelesninger, kollokvier
og plenumsregninger. Den første grupNye studenter er ofte nysgjerrige på pen har for mye fritid, og bruker for lite
hvordan det er å ikke lengre ha obliga- tid på lesing, og gjør det relativt dårlig på
torisk undervisning hver dag, hele uken. eksamen, mens den andre gruppen muDet tar ofte litt tid å finne ut av hvordan ligvis har for lite fritid, og kan bli overman selv lærer best, og i løpet av første arbeidet og stresset. Det er derfor viktig
å gi en viss mengde faen, altså
semester finner man ut av
balansere fritid og studier,
hvilke
gruppetimer,
for å gjøre det best mu«For å
plenumsregninger
lig uten å gå under på
og forelesninger det
komme seg igjengrunn av stress. Å dra
lønner seg å dra på.
på Realistforeningens
nom en bachelor må
Man må også finne
er en velut av om man lærer
man gi en viss mengde fredagsquiz
dig
fin
måte
å slappe
mest ved å jobbe og
faen
–
på
de
riktige
av
etter
en
lang
uke, og
diskutere med andersom man leser på
dre, eller ved å lese
tidspunktene.»
Realfagsbiblioteket, eller
alene. Sistnevnte kan
andre
steder på Blindern
føre til at man ikke får
er det kort reisetid – og det er
sett pensum fra mer enn én vinkel, og
at ens forståelse derfor kan bli dårligere, kjempekoselig!

PC og myk seng, men man slipper også
å føle at man burde gjøre noe når man
er hjemme. Man kan bare slappe helt av,
og komme seg etter en lang dag. Noen
institutter har også «studentområder»,
der man kan oppbevare og tilberede
mat, og ha en egen, fast lesesalsplass.
Det finnes et slikt område på Kjemisk
Institutt, der vi som studerer kjemi
og MENA holder til. På pauserommet
finnes det kjøleskap, toastjern, brødrister, pizzajern, mikroovn, te og kaffe.
Dette er supert, fordi man alltid har et
sted å sitte i eksamensperioden, når biblioteker ofte er stappfulle. Dessverre kan
man ikke lengre bruke sult som unnskyldning for å dra hjem tidlig, og man har
koffein lett tilgjengelig. Dog kan man
risikere å bli fanget av sofaen på pauserommet – pausene kan ende opp med å
bli litt lange, og man kan bli utsatt for
sosialisering. I tillegg kan man, spesielt
i eksamensperioden, ende opp med et
mildt tilfelle av koffeinavhengighet. Jeg
anbefaler deg derfor å ihvertfall prøve å
lese et sted på Blindern, dersom du har
mulighet til det.

Å skille lesetiden fra avslappningstiden
geografisk kan være en god idé. Dette
gjøres ved å for eksempel jobbe med
pensum på et bibliotek eller ved et institutt, og ha fri når man kommer hjem.
Ikke bare unngår man å bli distrahert av

Husk at i siste ende er det kun du som
vet hva som er best for deg selv når det
kommer til studievaner. Prøv deg frem,
eksperimentér med forskjellige vaner og
teknikker, og ikke glem at studietiden
også skal være gøy!

mens førstnevnte har en uheldig bieffekt som er kjent som sosialisering, som
i store doser kan være svært skadelig for
ens gjennomsnitt. Hva som er best for en
selv, vet man kun etter å ha prøvd det.
«For å komme seg igjennom en bachelor
må man gi en viss mengde faen – på de
riktige tidspunktene.»

Dette sier en venn av meg med jevne
mellomrom. Det han mener er at såfremt man ikke er ekstraordinært begavet, må man noen ganger velge hva man
legger sin innsats ned i. Dersom man
har et emne som teller når man søker på
master, og et som ikke gjør det, bør man
vurdere å legge mer innsats ned i emnet
som teller. Det kan også hende man må
velge å fokusere på fag som er mere relevante for videre studier over noen som
ikke er det.
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Valgets kval
Ingvild C.
Hvinden

Etter flere halvmonotone uker sommerferie merket jeg en kjent følelse komme
snikende. Det var som om en stemme
fra underbevisstheten våknet opp når
stresset fra eksamenstiden hadde roet
seg godt ned, og den nye sommerjobben ikke lenger tok opp mesteparten av
hjernekapasiteten. Den var der sist ferie
også, og like irriterende var gjentagelsen
av de samme spørsmålene: Har jeg valgt
riktig studie? Kommer jeg en dag til å
angre på valget jeg tok? Er det for sent
til å snu og begynne på nytt?
Et ferskt semester står for tur. For noen
er det det aller første noensinne, for
andre er det et nytt etter mange tidligere
semestere. Kanskje flere vil oppleve at
spørsmål omkring studievalget svirrer
i hodet? Muligens, som meg, vil man
oppleve at etter en sommer med litt tid
til å la tankene vandre, vil de komme på
de baner som om man kunne ha klart et
studie som er vanskeligere, kulere eller
med bedre jobbutsikter og lønn. Eller,
etter mange spørsmål fra venner og
familie, begynne å tvile på om man har
valgt riktig likevel?
Det er greit å tvile, det er greit å stille
spørsmål ved valget man har tatt. Ikke
bare er det greit, det kan være hjelpsomt! Gjennom tvilen kan man finne
gode argumenter for studievalget sitt,
argumenter som kan hjelpe med å holde
motivasjonen oppe når det går litt trått.
Det er også greit å være helt sikker, og
virkelig kjenne på at man har kommet
på riktig plass. Det er en god følelse å
ha, og jeg har kjent den når semesterets

emner er innom temaer jeg mestrer og
finner spennende.

riktig”, prøv å finn ut av usikkerheten og
grunnen til at man vil vekk.

Er det likevel ikke nok argumenter som
overbeviser deg, kan det likevel være
bra at man i det minste har begynt å
studere. Det er bedre å komme inn i et
nytt miljø, møte nye mennesker, lære
nye ting og ikke minst lære hvordan
man selv best lærer, enn å gå og vente
på at ”det riktige studiet” skal åpenbare
seg for deg. På universitetet overlates
man i mye større grad til seg selv en
tidligere, og man får muligheten til å
finne de beste læringsmetodene for seg
selv. Det er ikke ubrukelig kunnskap å
ha hvis man bytter studie. Det er heller
ikke noe man enkelt finner ut av ved å
sitte bak kassa i en butikk.

For min del dukker alltid spørsmålene
opp når det har vært for lite utfordringer
på en stund, det vil si, når jeg kjeder
meg. Jeg kan lett begynne å dagdrømme
om andre karriereveier og prøve å finne
ut hvorfor jeg droppet å følge dem.
Noen ganger kjenner jeg at jo, kanskje
jeg har gjort feil. Men så begynner et
nytt semester, hodet får bryne seg på
nye ting og følelsen forsvinner. Det blir

Kanskje usikkerheten rundt studievalget melder seg litt ute i semesteret,
eller enda senere, når fagene ikke alltid
kjennes like spennende og kule. Det
skal godt gjøres å finne et studie kun
med emner du liker. Noen emner er rett
å slett vanskelige, kjedelige eller totalt
uinteressante for deg. Fortvil ikke, de
varer som oftest bare i noen måneder
og så er man ferdig med det! Det kan
også godt hende at de gir et nødvendig
grunnlag for emner som er langt mer
interessante og artige.
Hvis derimot alt faglig føles kjedelig og
uinteressant, ingenting kjennes riktig,
ja da kan det være greit å ombestemme
seg. Det er ikke farlig å velge feil, men
det kan være dumt å ikke se på hva
som førte til feil valg. Undersøkte man
ikke nøye nok hva studiet gikk ut på?
Hadde man kanskje ikke den faglige
dybden som var anbefalt slik at det ble
for vanskelig? Eller var det heller slik at
det var for lett, og det fantes ikke nok
utfordringer? Ikke bare hopp fra studie
til studie når ting ikke kjennes ”helt

Det er
greit å tvile, det er
greit å stille spørsmål
ved valget man har
tatt.
igjen spennende, utfordrende, frustrerende og interessant. Og stemmen i
underbevissheten tar seg ferie til neste
ferie hvor det er litt for lite å gjøre.
Tvilen og usikkerheten rundt studievalg
forsvinner nok aldri helt, men den kan
lindres ved å erindre til seg selv hvorfor
man har valgt det man har valgt, engasjere seg i studiehverdagen og jobbe med
fagene på best mulig måte for en selv. La
ikke kjedsomheten fortsette lenge, for
da kan slaget være tapt. Og husk studievettregelen, det er ingen skam å snu
hvis det viser seg at man ikke er skikket
til turen man har begitt seg ut på!
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I skyggen
av

Ghibli
Rune
Sivertsen

De fleste ungdommer har støtt på en
film fra Studio Ghibli opp igjennom sitt
liv, og ofte indirekte via Disney. Dette
fører til at når man først skal nevne japanske animasjonsfilmer, så vil man
nesten alltid snakke om for eksempel
Totoro og Mononoke. Men som en venn
spurte meg en gang; finnes det egentlig
noe annet å se fra Japan? Jeg hevder så,
og vil benytte anledningen til å dra frem
en god del av det som faktisk finnes bak
skyggen av Ghibli.

MADHOUSE Inc.
Den viktigste kan nevnes først, animeselskapet Madhouse og alle deres kjente
regissører (Kon, Hosoda. og Kojima for
eksempel). Innenfor TV-serier har de
blant annet stått bak Death Note, Monster og Black Lagoon. Madhouse er
kjent for to ting; en veldig god animasjonskvalitet og mesteparten av det dem
produserer har enten mørke tema eller
vendt mot vestlig kultur. Med andre ord
er sjansen stor for noe produsert av dem
har deg som målområde.
Den mest kjente fra dette animeselskapet er Satoshi Kon, en mann som liker
å se på drømmer og menneskers indre.
Han står bak blant annet Paprika, filmen
som ble en influens til Inception, og Tokyo Godfathers, som er en av få julefilmer som faktisk selges i Europa. De fleste
av hans verker er abstrakte, som ofte
brukes til å skape en underlig skille mellom realitet og tanker. Kon døde av kreft
i 2010, men det fortsatt en mulighet for
at det ufullførte Dreaming Machine også
vil komme ut i fremtiden.
Om du derimot vil observere hvordan
man med en film kan bli kjent, er Mamo-

ru Hosoda et godt alternativ. Med scififilmen The Girl Who Leapt Through
Time i 2006 gikk han fra å være en av
mange til å bli en av de mest nevnte animeregissørene de siste årene. Hosoda
står også bak Summer Wars og Wolf
Children, en film om ungdommers valg.
Dette er regissøren i Madhouse som har
mest virkelighetsnær animasjon.

of Words. Disse filmene har animasjonskvaliteter som ligger på nivå med Ghibli
og Madhouse, selv om Shinkai ikke har
like mange folk bak seg. Historiene i
Shinkais filmer inneholder depresjon og
romantikk, så om du liker slikt vil nok
alle filmene nevnt falle i smak.

Selvstendige Regissører

Om du er interessert i noe mer indie,
finnes det et prosjekt fra den japanske
staten med navnet Young Animator
Training Project, også kjent som Anime
Mirai. Dette er en mulighet unge talenter
har for å få frem sine ideer, og de får da
hjelp av animeselskap til å lage filmene.
Noen høydepunkter er blant annet Death
Billiards og Harmonie.

Det finnes også en god del selvstendige
regissører, på samme måte som Ghiblis
Miyazaki
selv startet som. Den mest kjente av
disse Katsuhiro Otomo, mannen bak
blant annet Akira og Steamboy. Akira er
filmen som åpnet opp for japansk filmindustri over hele veren, en dystopisk scifi
som har endt opp som en kultfilm opp
igjennnom årene. Selv om hans filmer
ikke ser like bra ut i dag, har blant annet
en forbedret versjon på Blu-ray kommet
ut i 2009.
Om du derimot vil ha skjermdumper fra
en film, anbefales Makoto Shinkai. Han
står bak blant annet 5 Centimeters Per
Second, også kjent som 5 Wallpapers Per
Second, og de nyere filmene Children
Who Chase Lost Voices og The Garden

Andre arenaer

Man kan også selvsagt ikke komme unna
alle filmene basert på en anime, eller
ofte som deler av en. Her er blant annet
tre animeselskap kjent for å produsere
filmer til nesten alle animer de lager;
Gainax (Evangellion), Bones (Fullmetal
Alcemist) og Pierrot (Naruto, Bleach).
Sansynligheten er altså stor for at om du
har sett en anime fra en av disse, vil det
også finnes en film som supplement.
Og med det, lykke til!
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Ferie i Japan

Susanne
Tande

En far-datter-ferie i soloppgangens land er ikke så verst. Spesielt med en avtale om at datter
bestemmer programmet og far
betaler. Med ti dager til rådighet
rekker datteren å dra faren med
til utallige turistattraksjoner i tre
forskjellige byer.
Tokyo stiller med en vakker skyline,
Tokyo Tower - et slags oransje Eiffeltårn, trange og travle shoppinggater,
et fantastisk T-banesystem, stappfulle
spillehaller, drøssevis av dresskledde
«salary-men» med stresskoffert, og
morgendagens mote på unge fashionistaer. Den tidligere hovedstaden Kyoto
blander gulldekkede pagoder, rakede
steinhager og gammel tradisjon med

Jumping Jack

Quiz

1. ~27000
2. Det Norske Studentersamfund
(DNS), grunnlagt 1813
3. NTNU
4. Yaoundé
5. Lenovo
6. Burj Khalifa, 829.8m

1. Hvor mange studerer ved UIO?
2. Hvilken studentforening er den
eldste i Norge?
3. Hvor befinner Norges kraftigste
datamaskin seg?
4. Hva heter hovedstaden i Kamerun?
5. Hvem er verdens største PC-produsent?
6. Hva heter verdens høyeste bygning?

moderne glasskjøpesentre og internasjonal historie. Leide elsykler kan frakte
far og datter fra et fortsatt levende
geisha-strøk til de skogkledde fjellene
som omringer byen. En kort togtur fra
Kyoto ligger Kobe, en havneby som i
tillegg til sin internasjonalitet er berømt
for sin fantastiske biff (datteren velger
å tro på myten som sier at Kobe-kuene
bare drikker øl og får musklene massert
daglig). I tillegg har Japan mye mer å
by på. Far og datter burde absolutt ta en
tur senere i livet for å oppleve Hokkaidos vinterlandskap, Hiroshimas rørende
museer, de tropiske Okinawa-øyene og
vårens vakre kirsebærblomstring.
Selv om far og datter kan være kjent
med Japans høflige kultur, er det å være
en del av den en underlig opplevelse.
Butikkekspeditørene roper velkommen til deg uansett hvor travle de er,
den tilfeldige mannen på gaten takker

Av Robert Erlandsen

og bukker til deg etter at han har gitt
deg veibeskrivelser og vaskedamen du
ser tjue meter foran deg i hotellgangen
bukker og forblir bukkende helt til du
har gått forbi - mens du føler deg både
kongelig og flau på samme tid.
Japan er også virkelig landet der systemene faktisk fungerer. Du går ikke over
på rød mann, du venter til de inne på
T-banen har gått ut før du selv går på, og
du kaster ikke søppel på bakken. Slik er
det bare.
Et land som er kjent for alt fra samuraier, sumobryting og sushi til hentai,
roboter og atomkraftverk utgjør et spennende reisemål, som datteren anbefaler
på det sterkeste.
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DANSEBJØRNENS BAKSIDE
Vi anbefaler
13/08

A webcomic of
romance, sarcasm,
math, and language.

Kl 17:00 Gaffafest på Escape

14/08
Kl 12:00 Idrettsdagen 2014 på Domus
Athletica
14/08

Kl 17:00 Semesterstartsfest på Neuf

15/08

Kl 18:00 MegaGigaFEST på IFI

15/08

Kl 18:04 Semesterstartsfest på RF

16/08
Kl 20:00 Studentkro pres. Get Dancy på
Chateau Neuf
18/08
Neuf.

Kl 18:00 Pub-til-pub, alle kjellere +

25-29/08 Kl 10-16 Baffeluke på RF
19/09

Kl 18:04 Las Vegas aften på RF

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

Lyst til å bli

journalist?
Skriv om mat, tegneserier, politikk, film,
musikk, fysikk eller alt
midt i mellom. Send
oss en mail, og du kan
bli med i Husbjørnen!

HUSBJØRNEN
bjoernen@rf.uio.no

Lik Husbjørnen på Facebook

http://xkcd.com/773/

