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Leder

Kjære leser, 

Det nye året er kommet og forhåpentligvis er det 
et godt et. Utfordringene knyttet til pandemi og 
konsekvensene den har på både utdanning og sam-
funnsliv er fortsatt tilstede. Det er heldigvis grunn 
til optimisme. Mange av byens studenter har fått vite 
at årets første måned igjen vil være preget av digital 
undervisning. Måtte februar bringe både åpne fore-
lesninger og åpne barer. 

I denne utgaven av Reform vil vi fokusere på Høyres 
Studenter, og særlig foreningen i Bergen. Gjennom 
innlegg fra flere medlemmer i foreningen skal vi se 
på ulike politikkområder. Leder i Høyres Studenter-
forening i Bergen, Johannes Banggren, skriver om 
hvilken rolle foreningen har i Bergen og i Høyre-fa-
milien. Organisasjonens nestleder, Ingvild Sæterøy 
Rødahl, skriver om hvor høyresiden er blitt av i stu-
dentpolitikken og hvordan vi øker engasjementet for 
studentpolitikk. Den tidligere lederen av foreningen, 
Kaia Kjos, skriver om hva den nye regjeringen må 
prioritere på justisfeltet den kommende perioden. 

Ingen utgave av reform er komplett uten et bidrag i 
serien konservatismens Hall of Fame. I denne utga-
ven ser ... nærmere på ... og hans/hennes liv og virke. 

Vi håper du vil like denne utgaven av reform. En-
gasjement i studentorganisasjoner er et stort gode. 
Mange dyktige unge studenter tar del i ulike former 
for engasjement i løpet av studenttiden. Vi håper du 
vil vurdere politikken, enten det er studentpolitikken 
gjennom Moderat Liste, eller bredere politikk gjen-
nom Høyres studenterforening i Bergen.  

 

God lesning! 

Hilsen Siver Myksvoll-Rannestad 

Ansvarlig redaktør  

Foto: Privat
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og delta i samfunnsdebatten på et nivå de fleste er 
komfortable med. 

Som redaktør leder du arbeidet i en redaksjon du i 
stor grad setter sammen selv. I fellesskap blir redak-
sjonen enig om tema for utgaven og hvem som skal 
tilbys spalteplass. Redaktøren koordinerer arbeidet, 
følger opp at tidsfrister overholdes og at kvaliteten 
er god. Arbeidsoppgavene lager du selv, kreativiteten 
setter grenser. 

I tillegg er det et kult verv å ha på CV-en og en veldig 
interessant erfaring å ha med seg. 

Vil du bli redaktør i Reform? 
Send søknad til Siver@rannestad.net innen 5. Januar. 
Ny redaktør ansettes av styret i HSB. 

Er du Reforms nye redaktør? 
Redaktør Siver Myksvoll-Rannestad går av etter 
høstens utgave, og vi søker derfor etter hans arvtaker. 
Kanskje er det deg? 

Reform er et konservativt tidsskrift som første gang 
ble utgitt i 1963 av vår forløper Bergen konservative 
Studenterforening. Etter at tidsskriftet lå nede en pe-
riode på 90-tallet, har det årlig blitt utgitt siden 2001 
og fra 2011 har Reform blitt utgitt hvert semester. 

Foruten distribusjon til våre medlemmer, bidragsyte-
re og venner av foreningen, distribueres bladet også 
til alle de store utdanningsinstitusjonene i Bergen.

Høyres Studenterforening i Bergen er stolte over å 
ha vårt eget tidsskrift. Det gir oss mulighet til å sette 
søkelyset på problemstillinger og tema som er vik-
tig for studenter i Bergen, foreningen og landet for 
øvrig. Siden hovedvekten av bidragene er fra med-
lemmer og personer tilknyttet foreningen, er Reform 
et lavterskeltilbud hvor medlemmer kan lufte ideer 
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Hvorfor Høyre Studenterforening?

Kjære leser,  

Som medlem av Høyres Studenterforening i Bergen 
får man ikke bare en sosial møteplass og gode politis-
ke diskusjoner innad. Du får en fantastisk mulighet. 
En gylden mulighet til å påvirke samfunnet rundt 
deg.  

HSB har en fot i mange leire. Vi er både en side-
organisasjon i Vestland og Bergen Høyre, og en 
lokalforening i Vestland Unge Høyre og Høyres 
Studenter. Det betyr at vi har flere veier for å fremme 
foreningens politikk. Vi bør derfor minne oss selv på 
at denne muligheten ikke kommer gratis. Ingenting 
gjør det. Kun innsats og samarbeid er nøkkelen for 
å fremme våre tanker og meninger med resten av 
samfunnet.  

HSB jobber dessuten ikke kun gjennom partiet eller 
ungdomspartiet, men også på Universitetet i Ber-
gen. Vi, gjennom Moderat Liste, fremmer borgerlig 
politikk på universitetet. Med våre fire mandater i 
Studentparlamentet har vi en viktig påvirkningskraft 
i møte med de andre listene, og fakultetene.  

Hvorfor bør HSB være med å påvirke? Jo, fordi 
HSB-politikk er god politikk. Så enkelt kan det 
skrives. Gjennom årevis med politiske verksteder, 
medlemsmøter og generalforsamlinger har vi ut-
viklet vårt helt eget partiprogram. Vi skal fremdeles 
jobbe for å være den største politiske bidragsyteren 
i Høyres Studenter, med både politiske utvalg og en 
rekke skoleringer.  

Som den største lokalforeningen i Høyres Studenter, 
påberopes det et stort ansvar. Det ansvaret er vi mer 
enn klare for å ta på oss.  

Vi skal også være med på å farge Bergen blått igjen. 
I 2023 skal Høyre innta byråd og utvikle byen vi stu-
denter er så glade i. HSB lover å bidra i valgkampen, 
både med egne kandidater og god politikk, slik at vi 
endelig kan få et Bergen på sitt beste.  

Som du nå har lest har HSB mange måter for å nå 
veien ut til storsamfunnet, og vi skal bruke disse 
veiene til studentenes fortjeneste. I denne utgaven av 
Reform vil du lese politiske innlegg av nåværende og 
tidligere styremedlemmer, slik at du får et innblikk 
av HSBs tanker og meninger.  

God lesing! 

Foto: Privat

Johannes Banggren 
Leder Høyre Studenterforening i Bergen
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Hvor er Høyresiden i studentpolitikken i 
Bergen?  

Dette er noe jeg ofte har fundert på. Foruten BI 
Bergen og NHH som viser gode tall, så er høyresiden 
underrepresentert på studentinstitusjonene i Ber-
gen. Hos Universitetet i Bergen hadde moderat liste, 
paraplylisten til Høyre-siden en oppslutning på 15,3 
under sist valg for studentparlamentet. Valget hadde 
en total oppslutning på triste 9,4%. Det betyr i reali-
teten at av de 19 102 stemmeberettigede studentene i 
2021 var det kun 1804 av dem som avla stemme. For 
en student som studerer politiske institusjoner høres 
dette alt annet enn demokratisk ut. 

Selv har jeg hatt plass på studentparlamentet i et 
halvt år. Forut for å bli spurt om å stille, hadde jeg 
knapt hørt om og iallfall ingen forståelse for hva 
studentparlamentet er og hvordan det fungerer. På 
det tidspunktet hadde jeg studert sammenlignende 
politikk i nesten ett år. 

Kandidater fra studentparlamentet har muligheten 
til å sitte som studentrepresentanter i alle utvalg 
ved UiB, noe som er en unik anledning til å fremme 
studenters syn og meninger. Disse representantene 
er igjen medlem av sine lister hvor brorparten ligger 
på venstresiden av politikken. For mest mulig reali-
sering av høyresidens politikk, må vi klare å få flere 
valgt inn i parlamentet. 

Jeg mener at studentparlamentet og Universitet i sin 
helhet har en svært lang vei å gå. Studentene som 
sitter på parlamentet er svært flinke og tross vanske-
ligheter med å fylle opp listene i så og si alle leirer, 
kommer det sterke kandidater på plass hvert år. Men 
når fjorårets valgoppslutning ikke bikker 10%, så sier 
det seg selv at noe må gjøres. Det er en jobb både 
parlamentet selv, med arbeidsutvalget i spiss og ledel-
sen ved UiB må sette høyere på agendaen. 

Ingvild Sæterøy Rødahl
Organisatorisk nestleder i HSB 

Jeg tror ikke på at studentene ved Universitet i 
Bergen kun holder til på venstresiden av politikken, 
ihvertfall ikke i den grad som sammensetningen av 
årets studentparlament tilsier. Hovedparten av stu-
dentene er ikke interessert i å engasjere seg direkte i 
studentpolitikken, på lik linje som at de ikke er inter-
esserte i å engasjere seg direkte i annen type politikk 
på lokal, regionalt eller nasjonalt nivå. Det betyr ikke 
at de samme studentene ikke engasjerer seg eller 
ihvertfall stemmer på valgene til disse organene. 

Hvorfor skal studentene orke å stemme på noe de 
verken har hørt om, forstår eller ser resultatene av? 
Jeg vet selv at jeg nok ikke hadde stemt, hadde jeg 
ikke stilt som kandidat.

               

Foto: Privat
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Et nytt mulighetsrom i et av landets viktigste 
politikkområder, barne- og familiepolitikk

Håvard Rørtveit 
Politisk nestleder i HSB

Familien er en helt grunnleggende samfunnsinsti-
tusjon og er sentral i Høyres ideologiske verdisyn. 
Familien selve grunnmuren vi mennesker står på og 
det er ut ifra den vi utvikler oss til. Derfor må vi også 
utvikle politikken vår for å sikre at familiene har den 
støtten de trenger i samfunnet.

Da Krf var valgvinnere sin første og eneste stats-
minister med Kjell Magne Bondevik på slutten av 
90-tallet og starten av 2000-tallet var det mange 
som påstår at dette nettopp var på grunn av partiets 
familiepolitikk. De satte familien i sentrum på den 
politiske dagsorden og det fungerte.

Det er lenge siden Krf var med å konkurrere om 
statsministeren og det er lenge siden familiepolitikk 
var på dagsordenen i så stor grad, dette må Høyre 
gjøre noe med. Det er på tide at Høyre revitaliserer 
sin politiske profil på barne- og familiefeltet og setter 
det på agendaen.

For å sikre at Norge fortsatt har befolkningsvekst i 
årene fremover og oppnå Høyres mål om at det fødes 
flere barn er det viktig at Høyre også har en politikk 
som sikrer familienes sikkerhetsnett og gode vilkår. 
Med en ny politikk kan Høyre virkelig innta en ny 
rolle i det norske politiske landskapet, nemlig rollen 
som familienes parti.

Derfor er jeg nå glad for at Høyres Studenter skal ut-
forme et helt nytt barne- og familiepolitisk program 
som skal behandles på landsmøtet våren 2022. Dette 
er også derfor vi i Høyres Studenterforening i Bergen 
skal behandle et barne- og familiepolitisk program, 
for å forberede foreningen til landsmøtet og det poli-
tiske ordskiftet fremover.

Vi i Høyres Studenter har en fantastisk mulighet til å 
være med å utvikle partiet videre. Det er vår oppgave 
å sikre at også moderpartiet utvikler seg videre. Vi 
må nå ta ansvar for å sikre at det er attraktivt å stifte 
familie i Norge og at landet er et trygt og godt sted 
å vokse opp. Vi må løfte frem en av Willochs store 
hjertesaker, nemlig barnefamilienes kår.

Foto: Privat
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Operasjon Spiderweb er en politioperasjon som 
jobber med å avdekke og straffeforfølge tilfeller av 
seksuelle overgrep mot barn over nett. Operasjonen 
ble opprettet for nokså nøyaktig to år siden (i skri-
vende stund) og har hittil oppnådd 59 domfellelser i 
saker om seksuelle overgrep mot barn. Solberg-regje-
ringen støttet blant annet dette prosjektet i sin satsing 
på effektivt digitalt politiarbeid. Blant annet reduk-
sjonen av antall polititjenestesteder har frigitt midler 
til slike prosjekter. 

Den rødgrønne regjeringen skriver i sin politiske 
plattform at de ønsker å «Leggje fram ein opptrap-
pingsplan mot vald og overgrep mot barn...». Det er 
vel og bra, det. Men samtidig inneholder Hurdals-
plattformen, i det samme kapittelet titulert «Justis 
og beredskap», hele tre punker om oppretting av nye 
polititjenestesteder og gjenåpning av nedlagte politit-
jenestesteder. På toppen av dette kommer punktene 
om reversering av domstolsreformen, hvilket inne-
bærer at om lag 75 millioner skattekroner skal brukes 
på å gjenåpne 37 tingretter som nå er konsumert av 
de 23 tingrettene i landet.  

Det stopper ikke med det. Støre-regjeringen, med 
Vedum i spissen, ønsker også å reversere regionre-
formen. Blant annet skal fylkene Viken og Troms 
og Finnmark trolig oppløses. Omfanget av denne 
reverseringen er fortsatt ukjent, men jeg vil anta 
at de kommer til å oppløse det som oppløses kan. 
Prislappen på dette blir enorm. I Hurdalsplattformen 
uttaler regjeringen at de også vil oppløse tvangssam-
menslåtte kommuner som i kommunestyret vedtar 
at de ønsker det. Staten tar selvsagt regningen for 
dette også. Argumentet for å reversere kommune- og 
fylkessammenslåingene er å tilby innbyggerne bedre 
tjenester. Det kan likevel ikke dokumenteres at de 
nye kommunene og fylkene fungerer dårligere enn 

reversert. Representanter for politiet er ikke udelt 
positive til reverseringen av politireformen. Når 
det gjelder reversering av domstolsreformen har 23 
sorenskrivere bedt regjeringen droppe oppløsningen 
av de nye rettsstedene. Til tross for faglig motstand, 
kommer vi de neste årene til å se en reverseringsbo-
nanza uten like, hvor ideologi og populisme trumfer 
hensyn til effektivitet og ansvarlig økonomistyring. 

Dette viser at den rødgrønne regjeringen er alt 
annet enn nytenkende. Tvert imot, tror jeg at vi i 
2025 kommer til å se tilbake på en regjeringspe-
riode preget av manglende inspirasjon, ambisjon 
og gjennomføringskraft. La Høyre da vise seg fra 
sin beste side, ved å være en pådriver for nyska-
ping, innovasjon og modernisering. Her tror jeg at 
Høyres Studenterforening i Bergen kan bidra. Som 
samlingspunkt for dyktige, konservative studenter, 
må HSB fortsette med å utvikle god verdimessig 
og metodisk konservativ politikk. Med dette kan vi 
utfordre og utvikle Høyres politikk, slik at vi forhå-
pentligvis vinner valget igjen i 2025. Jeg gleder meg 
stort til fortsettelsen.

de gamle.  

Felles for disse reverseringene er at fagmiljøene og 
ansatte som berøres faktisk ikke ønsker reformene 
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Kaia Kjos 
Tidligere leder HSB  

Fortsett å prioritere barns sikkerhet, Støre

Foto: Privat
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       Meld deg inn i           
Høyre Studenterforening                                    
             I Bergen 

     Gå til Hsbergen.no
     For mer informasjon 
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Fjodor Mikhajlovitsj Dostojevskij. Dette er navnet 
til en av de største konservative forfatterne gjennom 
tidene. Foreldrene omtalte han som en sykelig og 
blek gutt, men svært klok og våken. Han vokste opp 
på et sykehus for fattige i utkanten av Moskva. For å 
ikke skape feil historiefortelling - Familien var ikke 
fattige. Faren til Fjodor Dostojevskij var lege på dette 
sykehuset. 

Selv om Dostojevskij ikke vokste opp i et fasjonabelt 
Moskva, men heller et Moskva med dype sår etter 
Napoleons invasjon 10 år før, var familien en del av 
den russiske overklassen. Dostojevskij ble sendt på 
forskjellige kostskoler, slik russiske barn fra aristo-
kratiet og overklassen ofte pleide, og ble omtalt som 
en innadvendt drømmer og oppfarende romantiker 
av sine klassekamerater. 

Dostojevskij fullfører sine studier etter seks år, og 
begynner som ingeniør og løytnant i tsarens hær. 
Han var ikke prototypen på en offiser, og muligens 
ikke som ingeniør. Han brenner heller for å skrive og 
oversette bøker på fritiden, og allerede som 25-åring 
utgir han sin første bok. ”Fattige folk” het den, og 
det ble en stor suksess. Dette inspirerte han til å satse 
videre på skrivingen. 

Den unge forfatteren tilbringer etter hvert mye tid 
blant en svært intellektuell gruppe kalt ”Petrashev-
sky-kretsen”. Dette var mest en syklubb for forfattere, 
der de kunne diskutere bøker, filosofi og politiske 
ideer. Helst ideer som fra USA, Frankrike og steder, 
der demokratiske, revolusjonære og anti-autoritære 
tanker var mest utbredt. I hvert fall betydelig mer 
enn i det Tsar-styrte Russland. 

Det er tydelig at Dostojevskij var relativt konservativ 
hele sitt 59 år gamle liv, men han var selv aldri noe 
revolusjonær. Da han ble stilt spørsmål om han var 
tilhenger av republikk i Russland sa han at det var 
noe av det tåpeligste han hadde hørt. I våren 1849 
blir Petrashevsky-kretsen infiltrert av en politiagent. 

Det endte med at hele gruppen ble oppstilt foran 
eksekusjonspelotongen. Rett før skuddene blir avfyrt 
kommer det en kontrabeskjed – dommen er omgjort, 
og de skal heller til Sibir. Etter 10 år i Sibir blir han 
benådet av Tsar Aleksander II. 

I 1880, ett år før hans død, ble Dostojevskij siste, 
og desidert største, verk utgitt. Det kan minimum 
kalles for et mesterverk. Jeg skal ikke gå videre inn på 
bokens handling, men den anbefales selvsagt på det 
sterkeste. Dostojevskij greier blant annet utom det 
som kan antas å være fra sitt eget liv, der han foku-
serer på svakhetene sine, og kommer med mange 
viktige konservative tanker og ideer. 

25. januar 1881 skal han kun bøye seg ned for å pluk-
ke opp en penn han mistet ned på gulvet, og får en 
blødning i lungene. Dostojevskij skjønner at han står 
for døden. Han ber om at det leses høyt fra bibelen, 
både for ham selv og for barna. Han dør samme dag, 
og blir lagt på bordet i henhold til russisk skikk. Han 
gravlegges noen dager senere, og mange titalls tusen 
innbyggere i St. Petersburg bivåner bisettelsen. Det 
var slutten på en av 1800-tallets store konservative 
forfattere. 

    Konservatismes Hall of Fame 

   Fjodor Dostojevskij
Skrevet av Johannes Banggren

Foto: Timenote
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Kultur og kulturliv er for mange en naturlig del av 
hverdagen. Enten det er å gå i teateret, på kino eller 
på stadion. Kulturen skal være mangfoldig og fri for 
statlige føringer. Heldigvis er den i stor grad det i 
dag, men med den nye regjeringen skal mer av kul-
turen igjen finansieres av staten  

Privat kapital og finansiering er et gode. Dette 
gjelder også for kulturlivet. I 2014 ble gaveforster-
kingsordningen, en ordning der staten gir kulturin-
stitusjoner 25 øre for hver krone, innført. Denne var 
et verdsatt supplement for mange og et initiativ for 
mage til å tenke nytt når det kommer til finansiering. 
Ikke minst viste den at private bidrag ble satt pris på. 
Denne blir nå fjernet. Kulturministeren kom med 
denne forklaringen: 

Regjeringa har bestemt at gaveforsterkningsordnin-
ga skal avvikles fra og med 1. januar 2022. Det er et 
viktig prinsipp for regjeringa at det ikke er evnen til 
å tiltrekke seg privat kapital, som styrer fellesskapets 
midler. Utbetalingene fra ordningene har i tillegg 
hatt en veldig skjev geografisk fordeling, og vi vil nå 
starte arbeidet med å benytte de aktuelle midlene 
på en bedre måte, til det beste for lokalt og regionalt 
kulturliv. 

 -Kultur- og likestillingsminister                                  
Anette Trettebergstuen. 

Det er dermed staten som igjen skal forvalte disse 
pengene uten påvirkning fra de som faktisk ønsker 
å støtte kultur. Vi skal ikke ha en kultursektor som 
ene og alene er drevet av privat kapital, men vi må 
klare å se på den kapitalen som et gode heller enn 
et onde.   

Viljen til å gi penger til kultur en selv liker er de-
finitivt til stede. Vi kan se på sider som «spleis» at 
det er flere kulturprosjekter som folk gir til. Det er 
heller ikke så rart. Det å være med på å støtte pro-
sjekter en bryr seg om gir et mer levende kulturliv. 

Politikere bør være støttende når folk utviser giver-
glede. La oss få tilbake gaveforsterkningsordningen 
og styrke den, heller enn å knuse alle former for 
intensiver til å skaffe privat kapital i kulturlivet.

Av Siver Myksvoll-Rannestad

           Kultur for Studenter - og Alle

Reform // side 10
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En forsmak på en komplisert digital verden 

Amedia, Nordland fylkeskommune og Eikås sagbruk 
er bare noen få organisasjoner som har blitt utsatt 
for hackerangrep den siste uken av 2021. Med stadig 
økning av IT-løsninger og digitale spor er behovet 
for personvern og datasikkerhet viktigere enn noen 
gang.  

I PwCs cyberrapport fra 2021 har 119 norske IT-le-
dere og sikkerhetsspesialister svart på spørsmål om 
datatrusler. Nesten halvparten av de spurte bedrifte-
ne har blitt svindlet i år, og sju av ti har blitt forsøkt 
svindlet. Videre svarer nesten 20 prosent at de har 
opplevd utpressing i løpet av 2021: noen har fått løse-
pengevirus, andre har fått trusler om datalekkasjer. 

I et Norge med stadig mer spesialiserte og konkur-
ransedyktige bedrifter ser vi at store deler av hele 
sektorer avhenger av en enkelt bedrift. Om en bedrift 
så blir satt ut av spill rakner hele verdikjeden og pro-
duktet eller tjenesten blir utakbar. Norge er tjent med 
å styrke den nasjonale digitale sikkerheten på tvers 
av sektorer og øke kompetansen både for enkeltper-
son, bedrift og offentlige etater.  

I starten av 2019 la Solberg regjeringen fram en na-
sjonal strategi for digital sikkerhet, som omfattet uli-
ke tiltak for hele 1,6 milliarder kroner. Flere tiltak er 
allerede satt i gang. Bedrifter sender ut pseudo-mail 
i håp om å kapre uansvarlige ansatte og informere 
dem om truslene ved å klikke på svindelmail. NSM 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet har avduket verktøy 
som er svært sårbare for å bli utnyttet av angripere. 
Blant annet open source loggføringsprogramet Log4j, 
som flere norske virksomheter har tatt i bruk.  

Digital sikkerhet er viktigere enn noen gang, derfor 
er det essensielt at vi følger utviklingen i det digitale 
sikkerhetsarbeidet tett for å beskytte det framtidige 
Norge. 

Foto: Privat

Hans Jordhøy
Styremedlem Høyres Studenterforening i Bergen
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Det nye året har kommet, og vi håper alle det vil bli 
et godt et. I anledning det nye året vil vi se på det 
som er overgangen til det nye året, nemlig nyttårsfei-
ringen. I flere kulturer feires overgangen til det nye 
året med brask og bram. Slik har det vært lenge. 

1)  På 1800-tallet ble julefeiringen i stor grad en 
familiefeiring. Det ble dermed et naturlig behov for 
en dag der man kunne slå seg løs. Samlinger i par-
ker og på torg. I regi av både offentlige og private 
ble overværingen av fyrverkerioppskytning et kjent 
overgangsrituale for å markere det kommende året.  

2)  Den 1. januar ble den første dagen i året ved 
introduksjonen av den julianske kalenderen i år 46 f. 
Kr. Dette markerte slutten på den foreldede romer-
ske kalenderen som med tiden hadde blitt unøyaktig 
i sitt forhold til solen. Dette fordi den kun hadde ti 
måneder på tilsammen 304 dager. Den nye kalen-
deren skulle på sin side ha 365 dager og hvert fjerde 

år skulle være skuddår på 366 dager. I forbindelse 
med denne reformen ble januar valgt til å være den 
første måneden i året. Guden Janus, med sine to ho-
der som kan se både tilbake i fortiden og inn i frem-
tiden, er ingen dum gud å hedre med en slik måned.     

3)   De første funnene av festiviteter knyttet til 
feiringen av et nytt år er dog fra oldtidens  Babylon. 
Knyttet til denne en gang storslåtte bystaten i Meso-
potamia er det gjort funn som tyder på en feiring av 
et årsskifte. Her var det vårjevndøgnet, dagen i mars 
der det er like mye dagslys som mørket, som marker-
te det nye året. 

4)   I likhet med de fleste festligheter, er det også 
knyttet mye folketro til nyttårsfeiringen. Nyttårsaften 
ble gjerne feiret slik at en skulle få et godt og inn-
holdsrikt år. Det kan selvsagt ikke være godt uansett. 
En måtte påse at det ikke var tretten til bords, da 
dette ville bringe ulykke. Du må heller ikke finne på å 
rydde av bordet før morgenen etter. Dette av samme 
grunn. Du kan også i folketroens gode ånd finne 
din tiltenkte ektemake på nyttårsaften. Det er bare å 
finne en bøtte med vann, stirre i det og et ansikt vil 
dukke opp. Du kan faktisk også få se huset dere skal 
bo i, men det krever at en blanding av eggehvite og 
vann blir satt foran et speil hele natten. Den påføl-
gende dagen vil huset være synlig i speilet. 

5)   Et siste finurlig poeng knyttet til kalendere er 
den feilaktige feiringen av både nye årtier, århundrer 
og årtusen. I 1999 stod millioner av mennesker å 
ventet på det nye årtusenet. Dog bare et godt år for 
tidlig. Det 21. århundre og da også det tredje årtusen 
begynte den 1. januar 2001. Dette er da selvfølgelig 
siden vi i den gregorianske kalenderen begynner med 
år 1 anno Domini. Så ja, tiårsskifter, hundreårsskifter 
og tusenårsskifter skjer altså i det året som slutter på 
1, ikke det som slutter med 0. 

Beste hilsen og måtte alle ha et godt år (med mindre 
de hadde tretten til bords). 

Siver   

Fem Finuelige Fakta Om Nyttår
Skrevet av Siver Myksvoll-Rannestad
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Vil du vite mer om Høyres politikk? 

*Høyre Studenterforening i Bergen tilbyr skoleringer og 
lærerike arrangement slik at du kan bli tryggere på hva du står for. 

*Gjennom foreningen får du en unik mulighet til å utvikle dine 
kunnskaper rundt andre engasjerte studenter. 

*Man trenger ikke noen forkunnskaper om politikk, kun et ønske om 
å lære. 
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Inntil tippemonopolet fjernes har HSB blitt grasrotmot-
taker. Ved å registrere HSB som din grasrotmottaker vil 
inntil 7 % av innsatsen i dine spill gå direkte til HSB.

Støtt derfor HSB i dag med din grasrotandel på en av 
følgende måter:

1) SMS: Send Grasrotandelen 995334895 til 60000

2) Internett: Registrer HSB som mottaker på grasrotande-
len.no eller via norsk-tipping.no

3) Kommisjonær: Registrer HSB som mottaker via vårt 
org. nummer 995334895

Takk for støtte fra:

Ønsker du å bidra til neste utgave av Reform, enten som redak-
tør, medlem i redaksjonen eller som skribent? Send mail til oss på  
hsf.bergen@gmail.com eller ta kontakt med redaktør Siver Myksvoll på facebook 
eller tlf. 984 74 557.

Følg Høyres Studenterforening i Bergen på facebook for mer 
informasjon om arrangementer framover!

Hilsen fra Styret i Høyre Studenterforening i Bergen!


