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Redaktør
Med god hjelp fra våre nye
skribenter har vi endelig
klart å få ut en ny utgave.
Ikke bare det, men vi har
klart å få ut 16 sider fylt
med nostalgi fra alle kanter. Det er ikke verst. Noe
av det beste jeg vet er å
mimre tilbake. Jeg henger
meg veldig opp i tradisjoner og gode minner, så
det måtte jo bare bli en
utgave med noen tilbakeblikk. Mine beste minner

er fra før jeg i det hele tatt
begynte på barneskolen:
Plukke blåveis med Bestemor, lage konglefigurer med Bestefar, og ikke
minst alle de morsomme
lekene i barnehagen.
At alt var mye bedre før i
tiden er kanskje å se det
fra en litt sær vinkel, ettersom vi redder mange
flere liv innenfor medisin
nå, og har et ganske rettferdig samfunn. Det de
fleste tenker på når de sier
dette er nok det at man i
sine yngre dager hadde en
mye mer uskyldig form for
glede. Når man blir eldre
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blir alt så mye mer komplisert, og man vet vel
egentlig ikke helt hva som
er verdt å glede seg over.
Hva er egentlig verdt å
merke seg? Vanskelig
spørsmål. Du vet aldri når
høydepunktet av livet ditt
kommer til å være. Det er
kanskje like greit?
Uansett, så håper jeg at
denne utgaven kan være
en aldri så liten «nostalgitripp» for de fleste av
dere. For dere andre som
ikke kjenner seg igjen i
noe, så er det mye annet
kos.

3

Ord med minner
Guttorm Kvaal1

Når jeg tenker tilbake på min egen ikke bare meg,
oppvekst, er det visse ord og uttrykk som i og kan være et
særlig grad preger minnene. I barnehagen grunnlag for en
likte vi godt å spille fotball på den lille, problemstilling
hellende gressletten mellom sandkassen som jeg i denne
og lekeapparatene. Det gjaldt å velge omgang ønsker
det beste laget, men ikke kun utifra å gå i en stor
lagsammensetningen av småtasser. Å sirkel
rundt.
uvanlige og kunne i mange tilfeller føre
plukke ut det mest aktuelle lagnavnet Noen ganger er
var en viktig del av spillet. Manchester det vel lov til å lukke øyene for nostalgiens til hoderulling. Var du blitt «sistemann»,
kunne ofte en slik beskylding være et
United, Chelsea,
skyld?
Liverpool og
Jeg vet ikke om følgende er siste desperate forsøk på å sno seg unna
Det var svært
Barcelona, alle
noe som er mest relatert til de konsekvensene det medførte - husk
mange
og festlige måter
uttalt med de
miljø, men i barneskolens «svi-ass».
talefeilene
mange spill og leker var det
man som under-ti-åring
barn
med
ikke nok for vinneren å Er det egentlig slik at de ordene og
kunne uttale «Charmander», ofte
voksende
juble over en seier, taperen uttrykkene jeg har nevnt kun tilhører
«Charizard», «Pikachu» og
tenner har,
skulle også straffes! Her barndommen? Jeg ville nok sikkert
var i seg selv
dukker det opp en aktivitet fått en del rare blikk dersom jeg hadde
«Blastoise»
en seier å spille
med et litt hysterisk navn ropt ut «førstemann til å bli ferdig med
under. Var du
som kanskje ikke er kjent for eksamenen!». Når man blir litt eldre blir
raskt nok til å snappe
alle, men som - ved mindre det er blitt det litt tabu å hele tiden uttrykke sin
navnet Ole Gunnar Solskjær eller David bannlyst nye HMS-i-skolen-direktiver konkurranselyst. Kanskje er det fordi det
Beckham, hadde du allerede vunnet.
- praktiseres hyppig i skolegårder og i en konkurranse alltid følger en tapende
part, og at man, kanskje
fotballbaner på Oslos
litt i tråd med
På barneskolen kom - de materialistiske østkant: «svi-ass».
«Førstemann» var
janteloven, ikke
- trendene på løpende bånd. Det er særlig Igjen har vi et
ønsker å være
ett ord, om ikke et fenomen, pokémon, anglifisert
ord
en av de edleste titlene man
vedkommende
som i stor grad representerer hva med potensiale
kunne ha som barn. I motsetning
som står med
friminuttene, ja, til og med skoletimene for
morsom
til å være en «juge-pave pipelort»
albuene
ut,
dreide seg om. I verdenen av japanske uttale. Om det
fantasiskapninger med anglifiserte navn ikke høres kjent
var dette en svært midlertidig, men klar til å dytte
bort de rundt
dukket igjen opp den heldige «ch»- ut, vil jeg hinte om
innflytelsesrik tittel.
seg. Jeg mener
ordlyden. Det var svært mange og festlige at navnet er svært
å huske at man
måter man som under-ti-åring kunne beskrivende
for
ikke tenkte helt på
uttale «Charmander», «Charizard», aktiviteten og involverer
«Pikachu» og «Blastoise». Nå har to parter, den tapende og den seirende, den måten som barn, selv om mitt
repertoar av nostalgiske ord i stor grad
riktignok ikke den sistnevnte pokémonen samt en fotball og et hardt spark.
knyttet til konkurranse. Jeg tror det
sammensetningen av «c» og «h» i navnet
sitt, men jeg kan sverge på jeg i den «Førstemann» var en av de edleste titlene hadde vært positivt å ta vare på den lekne
alderen i hvert fall plasserte to «ch»-er man kunne ha som barn. I motsetning til konkurranselysten fra barndommen, uten
og én «æ» i navnet.
å være en «juge-pave pipelort» var dette å knytte det til et ønske om presse bort
en svært midlertidig, men innflytelsesrik andre.
Før pokémon-bølgen skylte inn over tittel. «Førstemann til
norske skolegårder og vannet ut foreldres stanga velger lag!» er
lommebøker, spratt små pappskiver - en setning som i stor
Pog - rundt i skolegården. For mange, grad
representerer
inkludert meg, har nok minnet av dette både privilegiet og
spillet havnet litt i skyggen av den til ansvaret som fulgte av
tider maniske pokémon-hypen, men det det å være rask. Med
fortjener allikevel en plass blant ord som likhet til de de voksnes
vekker nostalgi fra barndommen.
verden, var det tilfeller
av de som jukset seg
Så langt ser det ut som at alle ordene til å bli «førstemann».
jeg forbinder med oppveksten min er Beskyldninger om å være
tilknyttet et produkt. Det gjelder nok en «tjuv-starter» var ikke
1

Første gang Guttorm deler en selfie!
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Paitastisk

Ingvild C.
Hvinden

Inspirert av YouTube-kanalen «Nerdy
Nummies» (les om den i anbefalingen
side 5) tenkte jeg å beskrive hvordan å
bake en passende kake til den offisielle
π-dagen, nemlig en π-pai! Pai er en ypperlig dessert å dele, og kan varieres mye
ved å kun endre på fyllet. Jeg har valgt
blåbærfyll denne gangen, i samsvar med
temaet for Husbjørnen.
En blåbærpai minner meg alltid om
sommerferier på hytta i Ely, Minnesota.
Pai er en viktig del av feiringer i USA,
spesielt dager som 4. juli og høsttakkefest. Lukten og smaken av en skikkelig
blåbærpai vekker lett følelsen av nostalgi
i meg. Den tar meg tilbake til late dager
på brygga med lyden av bølgeskvulp i
bakgrunnen, og sene kvelder i stua med
brettspill og latter.
Heldigvis skal jeg tilbake på hytta i år, og
starter feriefølelsen allerede nå med et
godt stykke pai og feiringen av π.

Oppspist pai!

Paien, som den var før Husbjørnens sultne redaksjonsmedlemmer satte tenna i den.
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π-feiring
Paideig
Det er visse ting man burde passe på for
å få en vellykket pai. For det første må
du ikke bearbeide smøret for mye inn i
melet, la det gjerne være igjen noen rene
klatter med smør. For det andre bør du
være sparsom når du tilsetter vann. Ikke
fukt deigen mer enn at den akkurat går
an å kjevle ut. Sist, men ikke minst, bør
du gi deigen god tid til å kjøle seg ned, og
ikke la den bli for varm mens du kjevler
den ut og setter paien sammen.
Til en pai (med lokk) på 22–24 cm i
diameter trenger du:
• 6 dl mel
• 220 g kaldt smør i 1 x 1 cm store biter.
• 4–6 ss. vann
• ½ ts. salt (om du bruker usaltet smør)
1. Ha melet, eventuelt saltet, og smøret
i en bolle. Bland smøret og melet
med en spesiell deigblander (engelsk;
pastry cutter), eller to kniver som
du skjærer med på kryss og tvers,
til blandingen har fått en smuldret
konsistens. Det meste av smøret og

melet skal være godt blandet, men
la det være igjen noen litt større
smørklumper.
2. Tilsett én og én spiseskje med vann,
hvor du blander vannet inn mellom
hver spiseskje, gjerne med hendene.
Se an hvor mange skjeer du trenger.
Deigen er passe fast når den begynner
å klistre seg sammen til en håndterlig
ball.
3. Del deigen i to like store biter og klem
dem litt flate. Pakk hver av dem i
plastfolie og legg i kjøleskapet i minst
et par timer, gjerne lenger. Eventuelt
går det an å legge deigen i fryseren i
ca. 20 minutter, men det er best å la
den kjøle seg ned langsomt.
Blåbærfyll
• 9 dl (ca 500–600 gram) blåbær (frosne
går fint)
• 5 ss. maisenna
• 175 ml hvitt sukker
• ½ ts. kanel
• ¼ ts. salt
• 2 ts. sitronsaft
• 1–2 ss. smør

1. Sett ovnen på 190 °C, varmluft. Bland
sukker, maisenna, kanel og salt i en
stor bolle. Ha i blåbærene og rør godt
sammen. Hell over sitronsaften og
bland godt.
2. Kjevl ut hver av deigklumpene til de
er 3–4 mm tykke. Ha den ene over i
paiformen, og pass på at den ligger
godt inntil hele formen. Spar eventuell ekstra deig fra kanten.
3. Ha blåbærblandingen over i paiformen. Ha noen klatter smør rundt om
på toppen av blandingen. Legg over
deiglokket.
4. Fjern overflødig deig fra kanten. Press
bunnen og lokket sammen langs kanten med en gaffel.
5. Lag et π-tegn med deigen som er til
overs. Pensle lokket og π-tegnet med
litt vann før du legger tegnet på paien.
Skjær snitt i lokket, dette slipper ut
damp underveis.
6. Bak paien på midterste rille i 50
minutter, eller til den er gyllenbrun.

Anbefaling: YouTube-serien Nerdy Nummies
Ingvild C.
Hvinden

Jeg vil gjerne anbefale for alle bakelystne studenter ”YouTube-serien” ”Nerdy
Nummies” laget av amerikanske Rosanna ”Ro” Pansino. Hun er en amerikansk
skuespiller og ”YouTube-personlighet”
med en lidenskap for matlaging. Hun
lager det fansen måtte ønske seg, gjennomført på et lekent og kreativt vis. Fra
tid til en annen gjester ulike, mer eller
mindre kjente, venner og YouTubere, og
hjelper til.
Hver episode består i at hun viser og
forklarer hvordan å lage noe spiselig, inspirert av enten spillenes, TV-serienes,
filmenes eller bøkenes verden. Nye videoer legges ut hver tirsdag, uten unntak.

Til nå har hun over 200 videoer, hvor
nesten alle er en instruksjon på å lage
noe spiselig og morsomt. Hun har vært
innom klassikere som ”Star Wars”, ”Doctor Who”, ”Indiana Jones”, ”Game of
Thrones”, ”Pacman” og ”Super Mario”.
I tillegg har hun kreasjoner fra ting som
”My Little Pony”, ”Minecraft”, ”Adventure Time”, ”Angry Birds”, og enda mer!

Cupcakes, kaker, kjeks, pizza og alt
spiselig og godt, blir formet til å passe
det temaet hun bestemmer seg for. Noen
av hennes beste kreasjoner er blant annet en ”Indiana Jones” -apehodekake,
”Game of Thrones” -kistekake med
spiselige drageegg, ”Settlers of Catan”
-brettet av cupcakes, ”Dr. Who” –Tardispepperkakehus og Pikachu-sjokoladerullekake.
Det beste med hele serien er at de aller
fleste ting hun lager kan gjennomføres
på et amatørkjøkken, med eller uten litt
improvisering. Pansino er ingen profesjonell baker eller kokk: hun bare hygger
seg med å lage og dele morsom mat.
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Tek nolo gi
Tor Jan
Derek Berstad

Teknologi: Da jeg var ung ...
Vi lever i en alder av store forandringer,
rask bevegelse, stadig mer digitalisert
sosialisering, stadig større påvirkning
fra mediene og en makeløs tilgang på
informasjon. Det har ikke alltid vært slik,
og man skal ikke mange årene tilbake i tid
før man kommer til en enklere verden.
Det kan være jeg kommer i fare til å høres
ut som en gammel gubbe her, men det
var bokstavelig talt slik da jeg var ung.
Mye har forandret seg siden den tid,
både til det positive og det negative. Det
som følger er kanskje noen av de mest
bemerkelsesverdige forskjellene.
Kommunikasjon:
Nå:
Kommunikasjon i disse dager er
omtrent umiddelbar. De færreste er
utenfor rekkevidde over lengere tid og
det er tilnærmet umulig å klare seg uten
minst en mobiltelefon. Ved hjelp av
satellittbasert kommunikasjonsteknologi
sender vi hverandre beskjeder om alt
fra jobb til bilder av katter. Tusenvis
av terabyte sendes over millioner av
kilometer av kobberkabel for å muliggjøre
at vi kan snakke med hverandre på andre

The Opte Project

Kommunikasjon før i tiden.
siden av jordkloden, dele videoer av folk via fastlinje, spesielt dersom man ikke
som faller og favorittsangene våres i hadde lyst til å ha en unødvendig lang
dette øyeblikket. Et enormt maskineri av samtale med mødrene deres først. Det
teknologi og mennesker i samarbeid
var også en tid der man
er i drift for å få til dette, og de
gjerne kunne finne
Ved hjelp av
fleste av oss tar det nok for
på å legge igjen
gitt. Det er svært lett å gjøre
beskjeder
på
satellittbasert kommudet når alt er så enkelt.
telefonsvanikasjonsteknologi sender rerne til folk,
vi hverandre beskjeder om og de ville
Da:
I min barndom tidlig på
faktisk sjekke
alt fra jobb til bilder av
90-tallet var en del ting andisse.
Som
katter.
nerledes. Mobiltelefon var
Seinfeld
har
ikke en utbredt teknologi, og
påpekt ville man
selv om mange kunne nåes i farta
noen ganger til og
ved hjelp av personsøker med ønske å nå svareren frem for å fakvar det som oftest et reelt tisk snakke med personen i andre enden,
mas å få tak i noen som spesielt kanskje i situasjoner der man
ikke var i nærheten av en ville komme med kleine beskjeder eller
fastlinje. Folk sendte som dårlige nyheter.
regel bilder til hverandre
i papirformat da e-post Underholdning:
ikke enda hadde utviklet
seg til å bli en praktisk Nå:
eller utbredt løsning for Underholdning er i år 2014 ett av
folk flest. Hvis jeg var verdens største bransjer med nesten 12
ute i nabolaget og moren billioner kroner i omsetning i året. Vi
min ville at jeg skulle har millioner av terabyte tilgjengelig via
komme hjem, kontaktet fingertuppene ved hjelp av mobiltelehun meg likså greit ved fon, tablet og datamaskin. Det har aldri
hjelp av gutturale rop ut før vært lettere å få tilgang på de nyeste
fra verandaen i stedet seriene, filmene, spillene og verdens litfor SMS, og det fungerte teratur. Kanskje spesielt i Norge som
som regel helt fint, uan- er et verdens mest konkurransefylte
sett hvor flaut det var. markedene når det gjelder flatskjermer,
Jeg kan godt huske hvor spillkonsoller og annet underholdningproblematisk det kunne sutstyr. 100 timer med video blir lastet
være å få tak i venner opp til Youtube hvert eneste minutt og

-

7

-

Da o g nå
er tilgjengelig ved kun noen få tastetrykk. Det er sjelden at man ikke klarer
å finne noe å se på, og snarere har man
oftere det problemet at man ikke klarer å
velge ut ifra den massive mengden med
underholdning som finnes der ute. For
mange har det blitt et problem at underholdningen distraherer dem fra studier
og arbeid på et nivå som ikke har vært
tidligere. Alle går rundt med datamaskiner i lomma som tilsvarer 1/100000 del
av den totale datakraften som fantes i
verden i 1989. Dette bruker vi primært
til å spille enkle flash spill og sende bilder
av hverandre der vi lager morsomme ansiktsuttrykk.
Da:
For 15 år siden var det annerledes. Da
måtte man faktisk gjøre litt arbeid for å
få tak i underholdningen og underholdning ble mer som en pause i hverdagen
fremfor en evig påtrengende distraksjon.
Det var begrenset med kanaler på TV-en.
TV og film var ikke tilgjengelig på nettet
slik som det er i dag, og ingen gikk rundt
med enorm datakraft i lomma. Dersom
du ville se film måtte du enten dra på
kino eller vente månedsvis for at den
skulle komme ut på VHS eller DVD og
leie eller kjøpe den. Jeg kan godt huske
skuffelsen av å dra til videoutleieren og
oppdage at filmen man ville leie ikke var
tilgjengelig. Da leide man gjerne en annen film som gjerne var mye dårligere
enn den man egentlig ville se. Hvis man
ville se en serie så måtte man sette av tid
til det når det gikk, noe som gjerne passet svært dårlig med skole og alt annet.
Gikk man glipp av en episode, og ikke
kunne se reprisen som gikk før neste så
var det enkelt og greit synd for deg.

fort kan avgjøres ved en sjekk på smarttelefonen hvem som har rett. Wikipedia
vokser faktisk så fort at det ville vært
umulig for en person å lese alt som blir
skrevet der i løpet av en måned, for ikke
å nevne det som ligger der fra før av. All
denne informasjonen er gratis for alle å
lese, og er ekstremt enkel å få tak i.

og låne bøker eller sjekke fakta. Dette
var det langt ifra alle som hadde tid til i
hverdagen så hvis man lurte på noe som
man ikke kunne spørre en venn om så
ble det ofte bare til at man glemte hele
saken. Denne måten å dele informasjon på førte også ofte til at mange store
misoppfatninger florerte, enkelt og greit
fordi ingen hadde noen
enkel måte å sjekke
Alle går
om det stemte på.

Da:
På den andre siden
rundt med datamaskihar vi den måten man
gjorde det på før. Det
Progresjon eller
ner i lomma som tilsvarer
var få gode ressurser
1/100000 del av den totale Prokrastinering?
for informasjon som
Så da er spørsmålet,
datakraften som fantes i
var lett tilgjengelig på
er denne teknolonettet, og mesteparten
giske utvikling som
verden i 1989.
av informasjonen man
en helhet kommet
trengte fikk man gjerne i
samfunnet til gode?
papirformat. For å kunne ha
Er vi blitt bedre, og lyklett tilgang til mye informasjon hjemme keligere, mennesker av å ha tilgang på
var omtrent det eneste alternativet å gå disse enorme ressursene. Vi er iallfall
til innkjøp av massive sett med leksikon. blitt mer effektive, tror jeg. Det er vanDisse var gjerne på 20-30 store bind og skelig å si sikkert, da vi bruker mye tid
ble utdatert etter noen få år. Når de var på distraksjoner og underholdning som
utdaterte var de egentlig ganske verdil- ikke var mulig før. Vi har også kanskje
øse frem til de var ekstremt utdaterte blitt mer frakoblede fra virkeligheten, jo
og kunne kanskje bli samlerobjekter mer tilkoblet den digitale verden vi blir.
for historikere. Det var litt kjipt fordi Som Gertrude Stein sa, «Everybody gets
de var også ekstremt dyre og tok vel- so much information all day long that
dig mye plass på hylla. Alternativet var they lose their common sense.»
biblioteket, der man kunne fysisk reise

Informasjon:
Nå:
Det er ikke uten grunn at de kaller vår
tid for informasjonsalderen. Mengden
viten og erfaring vi har tilgjengelig er
uten sidestykke i menneskelig historie.
En hvilken som helst person i dag kan,
ved ekstremt lite arbeid, få tak i informasjon om nesten et hvilket som helst
emne. Hele wikipedia kan lastes ned,
uten bilder, og lagres mange ganger på
en minnebrikke på størrelsen av neglen
på lillefingeren din. Diskusjoner har aldri vært mer kortfattet, da det som regel

Godt gammeldags leksikon!
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Inntrykk på kryss og tvers
Siri Tveitan

Hjernen vår holder på uvanlig mye in- sammen separate inntrykk fra et vev av pocampus seg for hvorvidt inntrykket er
formasjon. Noe sitter selvsagt bedre enn celler som er spredt utover hjernebarken verdt å lagres i minnet. Hvis det er det,
andre ting, og da kanskje spesielt den din. Det som for deg virker som ett en- vil det lagres i din langtidshukommelse.
første gangen man opplever noe. Når jeg kelt inntrykk, er egentlig en blanding Denne lagringen skjer ved hjelp av et
skriver dette tenker jeg på hva som har av blant annet lukt, smak, form, lyd og ”språk” vi har i hjernen vår som består
satt seg veldig godt, og jeg ser definitivt farger.
av elektriske impulser
et mønster. Interessante, spennende og
og
kjemikalier.
Det første
ubehagelige opDet første hjernen vår
Nervecellene
plevelser har
gjør for å skape seg
i hjernen vår
hjernen vår gjør for
Amygdala er en
satt seg bak
et minne er å sanse.
er festet til
å skape seg et minne
struktur i tinninglappen
netthinnen
Når du møter en
hverandre
er å sanse.
som er viktig for fremkalling
min som lim.
person for første
med punkter
Jeg
komgang, bruker du
som kalles for
av emosjoner, og den er også
mer aldri til
sansene til å få et
synapser.
Disse
involvert i flere hukomå glemme det
inntrykk av denne persynapsene er hvor all akmelsesprosesser.
varme glasset
sonen. Du ser ansiktet tivitet i hjernen din foregår, og det er der
med melk i
og kroppsformen, lukter de elektriske impulsene sender beskjedbarnehagen som
parfymen og hører latteren. er. Impulsene trigger igjen kjemiske
hadde stått altfor lenge
Hvert av disse inntrykkene sendes beskjeder (nevrotransmittere) som fesute i sola. Heller ikke den dagen jeg tok til den delen av hjernen som kalles hip- ter seg til naboceller og danner koblinger
mine første svømmetak helt uten hjelp. pocampus – hvor du danner deg et hel- i hjernen. Alle koblingene inneholder til
Så hva er det egentlig som foregår i hetlig førsteinntrykk. Det vil føles som sammen inntrykk og informasjon som
hjernen vår som gjør det mulig å holde ett inntrykk, fordi alt skjer så fort. Sam- hjernen din har ”bestemt” skal lagres.
på så mye informasjon? Er det bevisste men med hjernebarken bestemmer hip- Det er faktisk 300 ganger flere koblinger
valg fra vår side, eller har vi ikke noe vi
skulle ha sagt?
Når vi snakker om det å lagre informasjon må vi ta hensyn til om det er
langtids- eller korttidshukommelse.
Korttidshukommelse er evnen til å
huske informasjon kort tid etter den
er mottatt. Det er snakk om rundt 2030 sekunder. Denne typen hukommelse er viktig for videre bearbeiding
av informasjon, og legger grunnlaget
for langtidshukommelsen. Det er ikke
dette vi snakker om når vi snakker om
hva som skjedde i helga. Her kommer
nemlig langtidshukommelsen inn: dette
er informasjon som lagres i minnet vårt.
Det er absolutt ikke slik at minnet er ett
spesielt sted i hjernen, men heller spredt
ut over forskjellige deler av hjernen vår
– det er nemlig mye mer komplekst enn
de fleste forestiller seg.
Forestill deg en digg middag du spiste
for litt siden. Kanskje får du opp et bilde
av et godt kjøttstykke med tilbehør du
aldri har sett maken til. Kanskje kjenner
du de forskjellige smakene av en gryterett på tungen. Alt dette er et resultat av
utrolig komplekse prosesser som setter
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i hjernen din enn stjerner i vår galakse.
Det fine med hjernen vår er at den er ikke
statisk, og det samme gjelder for koblingene dens. Etter hvert som informasjon
blir mindre og mindre viktig for oss vil
vi glemme at vi innehar det. Dette har
ingenting med plass i hjernen å gjøre,
men heller at vi ikke opprettholder koblingene ved å bruke informasjonen som
ligger der. Synapser er aktivitetsavhengige. De kan bli sterkere, men de kan
også bli svakere. Dersom informasjonen
ikke opprettholdes vil synapsene trekke
seg tilbake og nervebanene som én gang
var gode vil ikke fungere like bra. Du har
vel opplevd å sitte og klø deg i hodet over
noe du vet du lærte på barneskolen. Det
er ikke noe komplisert, men du klarer
rett og slett ikke å hente frem denne informasjonen. Dette er et resultat av at
du ikke konsekvent har holdt enkelte
synapser vedlike. Vi studenter kan alle
kjenne oss igjen i at vi husker noe enda
bedre andre eller tredje gangen vi leser
det. Du danner flere og sterkere synapser i hjernen din, som fører til tydelige
nervebaner for de elektriske og kjemiske
impulsene å bevege seg gjennom.
Som jeg nevnte i innledningen husker
vi ikke bare interessant og koselig informasjon, men også ubehagelige hendelser. Man skulle tro at det var mulig
å glemme slike ting like lett som alt annet, men ifølge forskning vil vonde opplevelser danne sterkere minner som er
vanskeligere å glemme enn alt det fine vi
opplever. Det er utallige hjernestrukturer og nervebaner som er involvert i minneformasjon, og når erfaringer basert på

Jumping Jack

følelser er involvert – da spesielt frykt – nerledes for å unngå ubehageligheter.
vil inntrykket styrkes av aktiveringen av
en del av hjernen som kalles amygdala. Langtidshukommelsen kan ifølge forAmygdala er en struktur i tinninglappen skning deles opp i flere komponenter, og
som er viktig for fremkalling av emos- ett skille går på om minnene er bevisste
joner, og den er også involvert i flere eller ikke. Vi kaller disse komponentene
hukommelsesprosesser. Studier viser at for deklarativ og non-deklarativ hukomdenne strukturen spiller en nøkkelrolle i melse. Non-deklarativ hukommelse
å fremkalle frykt. At vi husker
kommer til uttrykk ved adferd som ikke involverer
negative hendelser bedre
Det som
noen bevissthet, som
enn positive gir mening
for eksempel å sykle.
fra et evolusjonsmesfor deg virker som
sig perspektiv: det å
Det er adferd som du
ett enkelt inntrykk, er
kunne huske fryktikke tenker over, men
egentlig en blanding av
fulle hendelser kan
som faktisk også er
være helt kritisk for å
lært en gang i løpet av
blant annet lukt, smak,
overleve. For hver krig
livet.
Deklarativ huform, lyd og farger.
som har vært, og fortkommelse er litt mer
satt er, lærer vi å takle og
innviklet. Den kan igjen
gjennomføre situasjoner andeles opp i episodisk og semantisk hukommelse. Med episodisk
hukommelse mener man minner i form
av hendelser og episoder, mens med semantisk mener man generell kunnskap
som er helt åpenbar for oss. Eksempel
på semantisk hukommelse er læring
av grunnleggende grammatikk og gode
manerer. Det er viktig å huske at når
man snakker om lokasjon av hukommelsesprosesser, og deres funksjon, er
ingenting så enkelt som det legges frem
her. Hjernen vår er såpass kompleks at
det kan være vanskelig å enkelt forklare
prosessene på riktig måte.

Av Robert Erlandsen

Neuronsynapse

Heldigvis husker vi ikke alt som skjer
i løpet av en dag. Hjernen vår filtrerer vekk alle de inntrykkene vi ikke er
oppmerksomme på – og godt er det.
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Lukten av nostalgi
Christian
Gjermestad

Du har helt sikkert opplevd at en lukt har
vekket et gammelt og kjært minne. Det
kan være hva som helst – nyslått gress,
nybakte solskinnsboller, kanel på risengrøten, eller den litt småmugne, men
vidunderlig velkjente aromaen i dine
besteforeldres hus. Det kan umiddelbart virke rart at lukter kan frembringe
slike sterke minner, men luktesansen er
tross alt en sans på lik linje med synet,
hørselen og følesansen. Bare tenk hvordan personer i besittelse av en sjette sans
har det!
Lukter består av forskjellige kjemiske
forbindelser. Blant disse er aromatiske
hydrokarboner, også kalt aromater.
De karakteriseres av en ring av karbonatomer, som enkelt forklart har
ubesluttsomme dobbeltbindinger. I tillegg har de fleste aromater også en behagelig lukt. Til og med benzen, en vital

komponent i bensin, lukter søtt. Aromatet vanilin ligger bak smaken av vanilje
i solskinnsboller, mens kanelaldehyd
er sentral i smaken av kanel. Estere,
den kjemiske stoffgruppen som karakteriseres av et oksygenatom bundet til
to karbonatomer, lukter også ofte behagelig, blant annet lukten av roser og
ananas.
Neste gang du strør kanel på risengrøten,
nyter en solskinnsbolle hjemme hos bestemor, eller spiser jordbær på en nyslått
gressplen, kan du imponere personene
rundt deg ved å si: «Kan du sende meg
det kanelaldehydholdige pulveret, vær så
snill?», «Hvor mye vanilin har du brukt i
vaniljekremen, bestemor?», eller «Dette
jordbæret har virkelig en særdeles høy
konsentrasjon av bezylacetat!».

Lukten av nostalgi
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Crystal meth
Elina
Melteig

Det finnes stoffer som kan få
harmløse kjemilærere til å bli
fryktinngytende gangstere. Stoffet
metamfetamin har blitt verdenskjent etter TV-serien «Breaking
Bad».
Det er et narkotisk stoff som ikke er helt
ulikt amfetamin. Det har den kjemiske
formelen C10H15N. Eller som en kjemiker, for eksempel rollefiguren Walter
White fra «Breaking Bad», ville ha sagt:
N-metyl-1-fenylpropan-2-amin. I ren
form er det et hvitt pulver, men kan også
forekomme som krystalliske strukturer.
Da kalles det crystal meth. Det er ikke
uvanlig å tilsette blå konditorfarge, eller
verre ting, for å gjøre stoffet blått slik at
det skal likne på stoffet i TV-serien.
Alzheimers
I TV-serien reklameres det med en svært
høy renhet. Det som selges på gaten er
sjeldent særlig rent. Den største forskjellen på amfetamin og metamfetamin er at
sistnevnte er mer fettløselig. «Hva så?»
spør du kanskje? Det betyr at virkningen
kommer raskere og derfor kan fremstå
som sterkere. Stoffet likner på amfetamin og kokain, men i motsetning til
disse to stoffene er metamfetamin betraktelig mer ødeleggende for hjernens
nevrotransmittere. Det vil si at den delen
av hjernen som overfører signaler fra
en hjernecelle til en annen blir ødelagt.
Denne type skade kan minne om Alzheimers, og er sjelden hos unge mennesker.

Jumping Jack

Kjipe ting
Dette narkotiske stoffet virker ved at
man blir i bedre humør og det kan virke
som om tankene går raskere. Det reduserer av en eller annen pussig grunn
evnen til kritisk tenkning slik at man vil
ta større sjanser. En konsekvens av dette
er at mange havner i alvorlige bilulykker eller liknende. Pulsen og blodtrykket
øker. Pupillene blir ofte større. Bruk av
dette stoffet vil øke sjansene for hjerteog karsykdommer. Økt blodtrykk og puls
(gjerne i skjønn forening med lite mat og
søvn) gjør at brukere ofte har skjelvende
hender og fingre. Ofte er de overopphetet og kan svette en del. Ofte vil de ha
redusert appetitt sammen med kramper
i magen. Ikke overraskende vil man
kunne få hodepine, svimmelhet, uklart
syn, hallusinasjoner, paranoia, psykoser,
panikk, ukontrollert aggresjon, søvnvansker (...). Slik kan man legge ut om kjipe
bivirkninger ganske lenge.
Kjipe ting fortsetter
Den vanligste måten å innta stoffet på
er å røyke det. Dette ødelegger lungene.
Langvarig bruk gir Alzheimers-liknende
skader i hjernen, nyresvikt, svekket immunforsvar, blindhet, indre blødninger
og benskjørhet. Mange av de mer alvorlige effektene er ikke nødvendigvis en
følge av stoffet i seg selv, men kan delvis følge av mangel på søvn og riktige
næringsstoffer. Det er ingen hemmelighet at man blir alvorlig syk av å spise
feil, eller helt enkelt ikke spise, og man
blir ikke bedre av å ta narkotika på top-

Av Robert Erlandsen

pen av det hele. Ifølge drugabuse.com er
det nesten 25 millioner metamfetaminbrukere i verden. Det vil si fem ganger
Norges befolkning.
Produksjon
Det går an å lage metamfetamin, men
fordi det er forbudt går vi ikke nærmere inn på hvordan. Fordi crystal meth
vanligvis ikke er rent er det interessant
å vite hva det er populært å blande det
ut med. Det er ikke uvanlig at man kan
finne frostvæske, fyringsolje, batterisyre
eller andre syrer. Ingen av disse ingrediensene er spesielt helsefremmende.
Det skal sies at å blande det ut med syre
gjør at mindre av stoffet blir tatt opp i
kroppen. Dette avhenger også av hvilken
metode man bruker for å innta det.
Produksjon av metamfetamin er ekstremt farlig. Ikke bare for den som lager
det, men for hele nabolaget ettersom
det produseres gass. Avhengig av den
kjemiske kompetansen til laboranten
og av stoffene man starter med vil man
kunne forurense nærmiljøet med alt
fra rød fosfor i gassform til kloroform.
Sistnevnte har blitt brukt i detektivhistorier gjennom tidene for å bedøve ofrene.
Det ser kanskje kult ut på TV, men dette
er stoffer man helt klart bør holde seg
unna.
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Gamle spill som fortsatt holder mål:
Tor Jan
Derek Berstad

Jeg husker godt den første gangen jeg Age of Empires II:
spilte et tv-spill. Det var julen 1994 og Da Age of Empires først kom i 1997 var
jeg var 5 år. Som vanlig hadde jeg gle- det en stor suksess. Strategispillet var
det meg utrolig mye til julaften og alle revolusjonerende på mange måter, og
de gode tingene kvelden førte med seg. var meget pent fra et estetisk standDenne julaftenen skulle derimot by på punkt. Det var også en svært spennende
en overraskelse. Under treet, innpakket styringsmekanikk som var både enklere
i tilsynelatende harmløst gavepapir, lå å bruke og forstå enn tidligere stratdet nemlig en pakke som
egispill, og førte til et mer
skulle forandre livet
balansert spill til slutt.
Alt har blitt
mitt og lede til en
Oppfølgeren Age of Emstørre og mer imponhobby som fortsatt
pires II var en forbedville fange interesring på veldig mange
erende… men de gamle
sen min selv 20 år
måter. Spillet satte
spillene hadde også sin
senere. Det var en
standarden på mange
sjarm
Super Nintendo, og
måter for hvordan et
den var fantastisk. Jeg
kompetitivt strategispill
kan huske mange kvelder
på PC burde være. Så godt likt
med faren min foran skjermen. Det var var spillet at det faktisk spilles den dag i
en spesiell opplevelse fordi dette var nytt dag av mange på UiO. Blant annet arranfor begge, ingen av oss hadde prøvd noe geres det turneringer på IFI av TekNat.
lignende før og vi kunne lære oss spillene Det er også kommet en oppdatert verssammen.
jon av dette spillet som kalles Age of
Empires II: HD, med oppfrisket grafikk.
Helt siden den gang har jeg spilt data og Selv foretrekker jeg originalen, kanskje
tv-spill, og igjennom generasjonene har mest for nostalgiens skyld.
veldig mye forandret seg. Alt har blitt
større og mer imponerende. Grafikk og Half Life serien:
lyd har eskalert til uante høyder av re- Mange vil kanskje bli overrasket over at
alisme og stemning. Vi har nå, for første det første spillet i Half Life serien fyller
gang som jeg kan huske, muligheten til 16 år i år. Jeg husker godt hvor fantaså spille spill med en visuell fremstilling tisk det var å spille første gang, og selv
som er så virkelighetsnært at folk sliter om det kanskje var i overkant skummelt
med å se forskjellen. Dette er fantastisk, for en så ung person var det en eventyruten tvil, men de gamle spillene hadde lig opplevelse. Spillet var annerledes fra
også sin sjarm. Noen av dem har faktisk de fleste av sine konkurrenter ved at den
fortsatt det, kanskje spesielt de som føl- brukte skriptede sekvenser der spilleren
ger her.
fortsatt kontrollerte karakteren i stedet
for «cutscenes» som hadde en lei tendens til å ødelegge innlevelsen. En gjennomspilling nylig minte meg på hvor
lurt dette var, og samtidig hvor utfordrende dette spillet kunne være til tider.
Her er man avhengig av nøyaktig og riktige tastetrykk og presisjon med musa.
Prosjektet «Black Mesa» har piffet opp
grafikken en del men samtidig beholdt
den gamle følelsen av spillet. Dette anbefales på det varmeste.

Age of Empires

Foto: Microsoft (Fair use)

Klassiske arkadespill:
Manges første spillopplevelse var i møte
med arkadespill. Selv om de fleste av
disse spillene var svært enkle på grunn

av begrenset datakraft så var de samtidig
veldig underholdende. På mange måter
kan man si at disse spillene var forgjengerne til mange moderne mobilspill,
som er enkle men tilbyr lettbeint underholdning. Klassikere som det er verdt å
nevne er Spy Hunter, Contra, Megaman
og selvfølgelig Pac man. Mange av disse
har oppnådd en slags kultstatus blant
gamere, og det er nå mulig å spille disse
og mange fler ved hjelp av emulator på
PC. En mulighet er MAME (www.mamedev.org), som er den mest populære
arkadeemulatoren. Det som kan være
viktig å merke seg er at mange gamle
arkadespill fortsatt er beskyttet av opphavsrett og det må dermed undersøkes
om det er lovlig å spille disse ved hjelp
av emulator.

Klassisk arkadespill

Foto: Brian Katt (Creative Commons)

zSNES:
Sist men ikke minst vil jeg nevne en annen emulator, denne gangen for nettopp
SNES spill. Siden foreldrene mine solgte
min SNES for mange år tilbake har jeg
alltid satt pris på muligheten til å spille
de gamle klassikerne igjen, spesielt
nå som det er så få fungerende SNES
maskiner til salgs og en slik kan gå for
godt over tusenlappen. Her kan emulatorene komme til unnsetning igjen, og
spesielt zSNES (www.zsnes.com) som er
den mest stabile etter min erfaring. Med
denne kan du spille mange av de beste
SNES spillene, men nok en gang må
lovligheten undersøkes for hvert enkelt
spill.
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Krøll på løkkene
Anonym

Dagens studenter måtte lære seg
løkkeskrift i sine yngre dager. Det var
spesiallagde skrivebøker der én og én
bokstav skulle skrives sammenhengende
bortover, linje etter linje, og løkkeskrift
var påbudt i flere av tekstoppgavene
i norsktimene. Da en begynte i femte
klasse, kunne en fritt velge håndskrift,
og med det ble mange av elevenes løkker lagt på hylla til fordel for stavskrift
og andre, mindre sammenhengende,
varianter. I løpet av årene siden den

gang har det samlet seg et godt støvlag
på denne hylla for de fleste.
Husbjørnen har vært på arkeologiekskursjon og gravd frem løkkeskriftkunstene til hundre forskjellige studenter,
hovedsakelig fra MatNat. De fikk i oppgave å skrive den engelske setningen
«The quick brown fox jumps over the
lazy dog» med løkkeskrift. Setningen er
spesiell ved at den bruker alle bokstavene
i det engelske alfabetet. Bokstavene «q»,

«x» og «z» ble helt fremmede konsepter
for de som ikke hadde tørket støvet av
sine bekrøllede skriftvaner etter barneskolens slutt, og dette gjenspeiles i antallet
varianter av disse bokstavene en kunne
finne. Her er fordelingen av bokstavvariantene i de innsamlede håndskriftene, til
glede for unge og gamle og alle som har
lurt på spørsmål som «Hvordan er det
egentlig man skriver en ‘z’ i løkke?»

Fordeling av «q»-, «x»- og «z»-varianter blant løkkeskriften til hundre studenter. Grønn «N» markerer varianten som vanligvis læres bort i den norske skolen, og lilla «E» markerer en eldre norm.
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Japansk hjørne
Rune
Sivertsen

Er du lei av å bli anbefalt Bleach eller
Naruto når du spør etter ny manga?
Føler du at du vil ha noe mer enn den
klassiske shounen? Ikke vær redd, Husbjørnen har gullet du sliter med å finne!

hva man selv er. Snøscenen i denne filmen er mye bedre enn Frozen!

Lament of the Lamb (Manga/Anime)
Kazuna er en helt vanlig person, som liker å dra til kunstgruppen for å se ei jente
male bilder En dag oppdager han at hans
familie har en arvelig, kronisk sykdom.
De må suge blod fra andre mennesker
for å overleve, og han har begynt å miste
kontroll ved synet av blod selv. Kazuna
drar på leting etter hans far og søster
som forlot ham for flere år siden, på jakt
etter et svar på hvordan man klarer å
leve med sykdommen. Hva han finner er
søsteren som har begynt selv å bli gal.

Log Horizon (Anime)
En dag blir et MMO ( Massive Multiplayer Online Game) ekte, og folk lever
i det som de ville levd i virkeligheten.
Dessverre ender det opp med anarki
og massakrer, hvor de dårlige sidene til
menneskeheten kommer frem. Kan
magikeren og strategen Shiroe skape balanse i et spill hvor ingen regler finnes,
og hva har egentlig skjedd? Blitt veldig
mye sammenliknet med Sword Arts Online, men denne tar mer for seg samfunnet bak en MMO enn en udødelig, idiotisk hovedkarakter som vil slåss mot siste
boss. En av de mest populære animene
for 2013, ikke uten grunn.

Wolf Children (Film)
Hana blir forelsket i en varulv, og må oppfostre sine egne unger uten å vite hva
de egentlig er. En av de grafisk peneste
filmene som er kommet ut i det siste, fra
selveste Mamoru Hosoda. Ungene får et
valg om å enten være ulv eller menneske,
samtidig som de må skjule sine innerste
jeg. På den måten blir filmen en diskusjon om hvorvidt man er født eller blir til

Kingdom (Manga)
Shin har en drøm om å bli en av Qins
generaler, en av de legendariske krigerne
som leder kampene mot de andre kinesiske statene. Mulighetene åpner seg når
tronarvingen Sei blir forsøkt
drept av sin maktsyke stebror. Han må
bare hjelpe kongen med å få tronen tilbake, slik at han kan starte kampen for å
bli den første keiseren av Kina. Mangaen

er lagt til siste perioden av De stridende
staters tid, og bruker historiske og strategiske situasjoner fra samme perioden.
En av de mest oversette seriene i denne
sjangren i mine egne øyne.

Kingdom manga

Tanker
Edvarda W.
Matre

Er du en av de som tenker at barndommen din var fylt av lykkefølelse og solskinnsdager? I så fall; fint for deg. For
mest sannsynlig regner det like mye nå
som det gjorde da (hvis vi ser bort fra
global oppvarming). Når jeg hører ordet
nostalgi, tenker jeg ofte på dårlig hukommelse. For det er jo egentlig bare det
denne nostalgifølelsen kommer av. At
hjernen din visker ut dårlige minner og
ting som ikke er verdt å huske. Men er
ikke dette like greit?
Når jeg møter folk som ikke er langsure,
tenker jeg alltid at de er storsinnede

mennesker som har knekt koden for
sosialt samvær. Men ofte kommer det
bare av at de ikke husker hva de er sinte
for. Og selv kan jeg aldri huske å ha fått
vondt i magen på 17. Mai. Bare at det var
sykt digg å spise 20 is på rad.
Mennesker med ekstremt god hukommelse, forteller ofte at de har en hverdag
fylt av depresjoner fordi de ikke klarer
å komme seg over ting som har skjedd
i fortiden. Og selv om det ikke har
skjedd dem noe spesielt traumatisk, vil
de alltid slite med å hele tiden bære nag
til folk fordi de rett og slett ikke klarer

å glemme. Så selv om jeg er sur på meg
selv for at jeg ikke husker ting når jeg sitter på eksamen, er det ikke bare negativt
å glemme. Jeg tenker at denne nostalgifølelsen er et produkt av dette og at det
er noe vi bør være glade for. Men det er
likevel ingen grunn til å gå rundt å tenke
at alt var bedre før, for om et par år kommer du til å tenke akkurat det samme
om den tiden du er i nå. Jeg vil ikke oppfordre noen til å tatovere carpe diem
oppover underarmen. Men du kan like
gjerne tenke at du har det fint nå, og hvis
det er vanskelig kan du jo bare legge på
sepiafilter på alle bildene dine.
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«Frozen» – ikke akkurat typisk Disney
Siri Tveitan

Jeg elsker Disney-filmer. De gjør meg
nostalgisk helt ut i fingertuppene.
Prinsessefilmer og snakkende dyr? Jeg
kunne ikke hatt det bedre på 90-tallet.
Allerede som liten jente merket jeg likevel at filmene har en tendens: Kvinnene
er aldri fornøyde med å bare være alene
uten en sterk mann ved sin side. Greit
nok at alle leter etter den store kjærligheten, men hvorfor har alle så hastverk? Det er lov å ikke gifte seg med den
første personen man faller for, og det er
helt greit å være litt mindre stereotypisk.
Heldigvis har Disney endret på retningslinjene i filmmanuset til sin nye film
«Frozen». I denne filmen er det to søstre
som innehar hovedrollene, som ikke er
avhengige av den store kjærligheten for
å bedre livskvaliteten sin: det holder å ha
hverandre.

karakterer, og en snakkende snømann
som ikke helt har forstått konseptet
med smelting. Det er sjelden jeg ler så
godt av prinsessefilmer som er ment for
barn, men Disney har klart å få denne
filmen til å appellere til mennesker i alle
aldre. Elsa, den påtroppende dronningen av Arendelle, er litt annerledes enn
alle andre, og er redd for hva folket vil
mene om henne dersom hemmeligheten
hennes kommer ut. Det er ikke måte på
hvor mange som kan kjenne seg igjen i
situasjonen. Jeg leste et sted på internett om en som mente at situasjonen til
Elsa treffer rett i hjertet til homofile, og
igjen et annet sted at dette kunne være
en sentral film for mennesker med mentale lidelser. Personlig relaterte jeg mest
til søskenforholdet som til slutt ble godt
etablert.

Ettersom filmen fortsatt befinner seg på
kinolerretet, kommer jeg ikke til å si så
veldig mye mer enn at dette er en fantastisk film! Fin musikk, hjertevarmende

Summa summarum er dette en film man
bare må ha sett. Jeg anbefaler å se den på
engelsk, ettersom sangene er for fantastiske til å oversettes.

Quiz
Svar:
1. Kongevann
2. Egg
3. Vodka,
cointreau,
limesaft
og
tranebærjuice
4. Ca. 1,5 meter
5. Smør er et kalsiumholdig meieriprodukt,
mens margarin fremstilles av olje
Mars og Jupiter
9 år
Front
Kvige

Siri Tveitan

6.
7.
8.
9.

Spørsmål:
1. Hva må man bruke for å løse opp gull?
2. Hva studerer en oolog?
3. Hvilke ingredienser finner vi i en Cosmopolitan?
4. Hvor lang er tykktarmen til en voksen
person?
5. Hva er forskjellen på smør og margarin?
6. Mellom hvilke to planeter i vårt solsystem
finner vi asteroidebeltet?
7. Hvor gammel er Pippi Langstrømpe ifølge den første boken om henne?
8. Hva kalles grensen mellom to luftmasser
som har ulik temperatur?
9. Hva kalles en voksen ku som ikke har fått
kalv?
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DANSEBJØRNENS BAKSIDE
Vi anbefaler
07/03

Kl 18.04 Harryaften - RF

11/03

Kl 20.00 Tirsdagsquiz - Chateau Neuf

12/03

Kl 19.00 Debatt: Etisk handel - C. Neuf

18/03

Kl 20.00 Tirsdagsquiz - Chateau Neuf

21/03

Kl 20.00 Intimkonsert - Chateau Neuf

25/03

Kl 20.00 Tirsdagsquiz - Chateau Neuf

01/04

Kl 20.00 Tirsdagsquiz - Chateau Neuf

02/04

Kl 20.00 Øl & bingo - Chateau Neuf

08/04

Kl 20.00 Tirsdagsquiz - Chateau Neuf

11/04

Kl 18.04 Superduperfest - RF

15/04

Kl 20.00 Tirsdagsquiz - Chateau Neuf

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

Det hender at noen vil ta et fag
som de kan lese på kun én dag
men finnes noe slikt på et kunnskapssenter
som kun har flinke og smarte studenter?

Mange vil nikke og si at jo,
pensum kan leses på en dag eller to
men hvis du vil ha en god karakter
så trenger du ofte å lese litt mer

For alle i nød så finnes et unntak
«En kosmisk reise» vil gi deg kunnskap
et fag som er både morsomt og lett
underforstått at du har litt vett

