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Hei og velkommen til en 
ny utgave av Husbjørnen! 
Jeg håper dere har hatt et 
fint semester så langt og 
er fornøyd med eventuelle 
resultater på midtveis.  I 
denne utgaven kan vi by 
på interessant lesning 
om medier og deres in-
nvirkning på oss i dagen 
samfunn.  
Medier er en større del 

av livet vårt enn de noen 
gang har vært, og dette 
har stor innvirkning på 
hvordan vi lever i dag. Vi 
vil blant annet se på noen 
former for medieavhen-
gighet, noe som er et høyst 
aktuelt tema om dagen der 
en stor andel av befolknin-
gen faktisk kan bli sett på 
som mobilavhengige.  
Vi vil også reklamere litt 
for Bjørnegildet, som er et 
veldig morsomt arrange-
ment.  Jeanette Viken 
har skrevet et innlegg om 
dette og jeg anbefaler alle 
å lese det og vurdere ster-
kt å bli med. Det er veldig 
god mulighet for sosia-

lisering og for å få gode 
minner. 
Sist men ikke minst har 
vi fått en ny skribent Ole-
Christian Hagenes, som 
har skrevet et interessant 
innlegg om demoscenen, 
som er en ganske an-
nerledes form for media 
enn det de fleste er vandt 
til. Anbefaler å lese den 
også! Jeg vil gjerne takke 
alle skribentene som har 
vært med på denne ut-
gaven, vår designer Ingrid 
V. Holm og deg som leser! 
Håper du liker denne ut-
gaven like godt som jeg 
gjør. 

Tor Jan 
Derek Berstad
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Ingvild 
Husøy

Jeg kommer inn døra etter en lang dag 
på universitetet. Setter meg ned på sen-
gen med Mac-en min på fanget. Sjekker 
Facebook, sjekker e-post, og er jeg spe-
sielt interessert, klikker jeg meg kanskje 
gjennom nyhetene også. Så skjer det noe 
rart. Plutselig har jeg sett seks episoder 
av en serie jeg egentlig ikke liker. Som 
jeg har sett før. Klokken er allerede ti, 
og jeg har ikke lagt merke til at timene 
har rent vekk. Hva skjedde? Jeg skulle jo 
lese pensum, lage fiskeboller til middag 
og gå på trening! Vel, vel, ingenting å 

gjøre med det nå. Får vel bare se tre epi-
soder til. Tre blir til seks. Sovner klokken 
to. Igjen.

Dette er et fenomen mange av oss kjen-
ner igjen: Netflix-syken. En del student-
er har ikke TV, men hvorfor trenger man 
det, når man har hundrevis av filmer og 
serier på fingertuppene? Man trenger 
ikke vente en uke på neste episode, den 
bare popper opp automatisk etter 10 
sekunder. Herlig for den late, forferdelig 
for den viljesvake student. Man skal 
bare se ferdig episoden, men så begyn-
ner jo den neste før man legger merke 
til det. Man kan jo ikke stoppe midt i en 
episode! Det går jo ikke. 

Hva gjorde du når den nye sesongen av 
Orange is the New Black kom ut, eller 
når House of Cards kom ut med sin 
andre sesong? Så du en episode, så du 
noen eller så du alle? De av dere som 
er smittet, svarer alle. Ingen grunn til 
å vente på løsning av cliff-hangere, når 
svarene er rett der, bare et klikk unna. 

Med over en million brukere i Norge, 
er det mange av oss som kan være li-
dende. Er de klar over at de har et 
problem, der de har et konstant behov 
for å bli underholdt? Det alene er ikke 
et problem, det finnes jo andre måter 
å kose seg på. Man kan lese en bok, 
gå på tur, klatre i et tre, gå på konsert 
og uendelig mye annet. Problemet be-
gynner når man begrenser seg til ett 
medium. Netflix til frokost, Netflix på 
exphil- seminar, Netflix til avkobling, 
Netflix i dusjen og Netflix for å sovne. 
Netflix. Bare Netflix.

Før man vet ordet av det, er man i 
midten av oktober og halve semes-
teret er over. Man har sett Dexter 
være grotesk i syv sesonger, og man 
vet hvem Gossip Girl er, men hva med 
pensum? Der er man tre uker bak, og 
midtveis er neste uke. Yikes! Ingen sa 
det var lett å være student.

Bli med meg og kjemp mot dette mot 
dette fæle fenomenet. La oss innføre 
noen nye regler sammen, inspirert av de 
våre gode, gammeldagse foreldre hadde 
for brus. Netflix i helgene, når man er 
syk, og når noen man kjenner har burs-
dag. 
La oss bli kvitt denne avhengigheten en 
gang for alle! Sammen er vi sterkest!  
Vent litt — hvis man teller Facebook-
bursdager — Netflix hver dag! 

Hei. Jeg heter 
Ingvild, og jeg trenger hjelp.

- S Y K E N           

“Man trenger ikke vente 
en uke på neste 

episode, den bare 
popper opp automatisk 

etter 10 sekunder.”
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Hva er 
en god bok?

Opp gjennom livet har jeg lest en god del 
bøker. Ikke like mange som jeg skulle 
ønske så klart, og jeg kan dessverre ikke 
si at jeg har tatt meg tid til å plukke 
opp et eksemplar om ”Anna Karenina” 
av Tolstoj, eller ”En Julefortelling” av 
Charles Dickens enda, men jeg føler al-
likevel at jeg kan si har har lest en god 
del bøker. Noen bra, noen dårlige. Det er 
allikevel ikke alle bøker vi leser som set-
ter like mye spor. Eller som man kanskje 
ikke en gang klarer å fullføre. Men hva 
er det som gjør en bok bra eller dårlig? 
Finnes det noen retningslinjer på hva 
som gjør en fortelling bra?

Det er et ordtak som sier at du er hva du 
spiser, vel jeg tror også du er hva du les-
er. Bøker kan være et godt samtaleemne 
i de fleste tilstelninger, og sier ofte en del 
om hva slags person du er. I en gjeng kan 
det være helt innenfor å ha lest Harry 
Potter, Ringenes Herre eller Game of 
Thrones, mens en annen gjeng ser helst 
at du har lest bøker fra Leo Tolstoj eller 
Charles Dickens. Hva slags bøker du 
leser gir ofte status innenfor forskjellige 
grupper med mennesker, men det er al-
likevel ikke slik at man kun liker en viss 
type bøker. Ofte interesserer man seg 
for mye forskjellig. Og en bok fra nyere 
tid kan være vel så bra som de som ble 
skrevet under realismen eller nyroman-
tikken. Så om det ikke er epoken bøkene 
ble skrevet i, hva er det da som fenger 
leseren?  

Forfatterens evne til å fange sitt publi-
kum fra første stund er noe av det aller 
viktigste i en tekst. Uansett om det er et 
kåseri eller en fantasy-roman er forfat-

teren nødt til å få fyr på fyrstikken før 
bålet begynner å brenne. Dersom en for-
fatter kun prøver med våte fyrstikker er 
det sjeldent man gidder å lese så lenge at 
man faktisk får med seg gnisten. 
Da jeg var ti år, var jeg på øyhopping i 
Hellas. Etter en ukes tid hadde jeg aller-
ede rukket å lese ut mine medbrakte 
eksemplarer om Frøken Detektiv, og 
vi var nødt til å gå på leting etter en ny 
bok som kunne ha med på stranda. Mine 
engelskkunnskaper var ikke helt på topp 
som tiåring, så vi var nødt til å finne en 
norsk bok. Dette var ikke så lett som man 
skulle ha det til, da vi var på en bittel-
iten øy i Middelhavet. Én norsk bok ble 
funnet. Boken har jeg fortsatt, og den var 
skrevet av David Baldacci, og het ”Mor, 
vi trenger deg!”. Denne boken er den dag 
i dag en av mine favorittbøker. Det var 
ikke en bok for barn, men det var ikke 
nødvendig. Jeg lo og gråt om hverandre 
da jeg leste boken, og når du kan sitte 11 
år senere, og fortsatt minnes smertene til 
personene i boka, ja, 
da er det noe spesielt. 
Har man ikke da rett 
til å kalle en bok bra?

For å holde et bål i 
livet holder det dess-
verre ikke med å bare 
tenne fyrstikken og 
hive på litt oppten-
ningsved, det krever 
også et par gode ve-
dkubber som man 
kan fylle på med et-
ter hvert, for å holde 
liv i flammen. I en 
bok handler det blant 
annet om et kry-
dret språk. Dersom 
språket er flatt og 
kjedelig har det in-
genting å si hvor god 
historien er. En histo-
rie blir ikke bedre enn 
personen som for-
teller den. Det kreves 
språklige virkemidler 
og en god dose med 
adjektiv. Det å kunne 

beskrive en lukt, en plass eller en person, 
som gir leseren en følelse av å være tilst-
ede i historien er en kunst de fleste for-
fattere streber etter, men som få klarer 
til det ypperst
En god bok blir satt pris på, men noen 
ganger velger allikevel folk å kjøpe såkalt 
husmorporno. En bokserie kalt ”Sønna-
vind” for eksempel er foreløpig ute med 
bok nummer 72 i serien. Dette kan ikke 
akkurat kalles prisverdig litteratur, men 
det minker ikke mengden folk som leser 
det av den grunn. Det fine med en bok 
er at man har den for seg selv. Det kan 
være en verden å drømme seg bort i, når 
man vil vekk fra den virkelige verden. Og 
med en kopp kakao og litt marshmallows 
foran bålet, så spiller det kanskje ikke så 
stor rolle om boken du holder i hånden 
er skrevet av Knut Hamsun eller E.L. 
James.

“Det er et 
ordtak som sier at du 

er hva du spiser, vel jeg 
tror også du er hva du 

leser”

Karoline 
Kvande
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Susanne
TandeBOKANMELDELSER

Hanne Ørstavik - Kjærlighet (1997)
Vibeke og sønnen Jon har akkurat flyttet til et tettsted i Nord-Norge. Det er dagen 
før Jons 9-årsdag, og et tivoli har akkurat kommet til byen. Handlingen foregår på 
en vanlig vinterdag, Jon skal ut og selge lodd, Vibeke tar et bad. Enkle misforståelser 
utvikler seg, og i løpet av natten ser vi hvordan to personer kan leve så adskilt.
«Kjærlighet» handler om at en mor som stryker sønnen over håret ikke nødvendig-
vis er en kjærlig mor, og at små antagelser kan få alvorlige konsekvenser. Å få en ny 
venn for en dag, eller å ha en one-night-stand til en du ikke kjenner, å endelig ha 
noen å fortelle historiene dine til, eller å ha en som forstår deg uten at du trenger å si 
et ord, hva er kjærlighet?
Dette er en nydelig og trist roman om å være alene. Den har blitt oversatt til flere 
språk, og har blitt kåret til ”en av de 25 beste norske bøkene de siste 25 årene».

Helga Flatland – Bli hvis du kan. Reis hvis du må. (2010)

Barndomsvennene Tarjei, Trygve og Kristian kommer fra samme bygd, og bestem-
mer seg for å verve seg til de norske styrkene i Afgahanistan. Ingen av dem over-
lever. Hvorfor dro tre tilsynelatende lykkelige gutter ut i krigen? 
I «Bli om du kan. Reis hvis du må» får vi høre om tiden før guttene reiste og om de 
som er igjen etterpå. Bygdelivet skildres gjennom øynene til både unge og eldre, og 
oppvekst, opprør og identitet er sentrale temaer. Hverdagsfølelser og små og store 
valg fører til store konsekvenser for lokalsamfunnet, og vi lesere får avdekket hem-
meligheter via fire fortellere: to av guttene, en mor og en nabo. En veksling mellom 
nynorsk og bokmål gjør personene levende, og man kan ikke unngå å få et forhold 
til dem.
Boken er Flatlands debutroman, og den vant både Tarjei Vesaas debutantpris i 
2010 og Ungdommens kritikerpris i 2011. «Bli hvis du kan. Reis hvis du må» er en 
bok som ikke er så langt nær så trist som man kan frykte. Denne passer perfekt i 
høstmørket!

John Grisham – Sycamore Row (2013)

Jake Brigance er en advokat i det oppdiktede tettstedet Clanton, Mississippi. En 
dag mottar han et brev fra Seth Hubbard, en rik, eldre mann som dagen i forveien 
hadde hengt seg selv i et lønnetre (sycamore). I brevet avviser han et eldre testa-
ment der arven fordeles ut blant barna hans, og han legger med et nytt testamente 
der hans barn blir helt avskrevet og 90% av formuen går til den svarte hushjelpen 
hans! Det blir Jakes oppgave å argumentere for det nye testamentet, og i rettsalen 
slåss han mot griske advokater og gjerrige arvinger. 
Boken skildrer en lang rettsprosess, der stadig mer av Seth Hubbards historie kom-
mer frem. Hvorfor gir han hele formuen sin til hushjelpen han ble kjent med et par 
år tidligere? Hvorfor drepte han seg selv? Handlingen spinner seg rundt temaer 
som diskriminering og egoisme, og selvfølgelig advokatlivet, sladder og etterfor-
skning.
Hvis du ikke har lest noe av Grisham før, er det sannelig på tide! Han er en mester 
på såkalte «legal thrillers», krimromaner satt i et advokatmiljø. «Sycamore Row» 
er en fri oppfølger til «A Time to Kill», Grishams debutroman som også har blitt 
filmatisert.
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Ja, Realistforeningen har en egen festival.  
Jeg har nå fått i oppdrag av hovedstyret å 
sette meg ned og skrive en tekst til alle ak-
tive i Realistforeningen om hva det vil si å 
være festivalsjef for Biørnegildet. Vi skal 
nemlig velge nytt gildestyre nå til høsten, 
og veldig mange aner jo ikke hva det er.  
Men jeg må ærlig talt si at jeg ikke aner 
hvor jeg skal starte. 
 
Jeg går inn på Biørnegildet-2013 
siden på Facebook. Første steg må 
være å friske opp litt i hukommelsen. 
2013 er tross alt et helt år siden.  
Mens jeg titter gjennom bilder som ligger 
ute, strømmer tanker og følelser gjen-
nom hodet mitt. «Å ja, dette er fra Irsk 
aften! Det var den eneste fridagen min....
Da var jeg full, da. Dag Sørås og Jonas 
Kinge Bergland. ØlBrille, shit da var det 
fullt i foajeen, - ÅHHH ODAMIN! - (En av 
mine flotte internansvarlige under gild-
et) hmmm jeg har ikke sett henne så mye 

etter at hun ble ferdig med å studere...
jeg savner henne...jeg må huske å ringe.  
Nei dette ble for sentimen-
talt. Jeg lukker facebooksiden.   
Ok, hukommelsen er frisket opp, men 
hvor skal jeg starte teksten? Med litt 
historie kanskje, hvordan var det igjen? 
Biørnegildet er en festival som blir ar-
rangert hvert tredje år, til ære for HM 
Ursus Major (Realistforeningens øverste 
beskytter), varer en uke, ender i Biør-
neball, hmmmmm det var da mere enn 
dette. 
Jeg går inn på gildet.no for å se om det 
står noe mer om historien der, det gjør 
det egentlig ikke, men det står mye an-
net. Jeg åpner opp programmet som lig-
ger ute på nettet, og to ting slår meg: 1. 
Jonathan gjorde en kjempejobb med de-
signet og styret mitt var kanskje det mest 
fantastiske styret jeg kunne bedt om.  
Christian og Espen som holdt på med 
faglige og sosiale arrangementer jobbet 
ræva av seg og gjorde en helt sjukt bra 
jobb! Jeg mener det, gå inn på nettsiden 
og se på programmet. Det er variert, og 
spenstig, og de var på jobb 24/7, og fort-
satt var de blide og fornøyde!
Nei dette kommer jeg meg ikke noe vi-
dere med. Kanskje det står noe i Biør-
netjenesten, so var festivalavisen vår. 
Visste du at dekanen vår Morten Dæhlen 
var revysjef under gildet i 1986? Det er 
helt sant! Og at redaktøren vår Katarina 
hadde brukt den første tiden sin som de-
signer i husbjørnen med å skrike til PC-

BJØRNEGILDET

en på grunn av InDesign? Been there, 
done that. Skal innrømme at jeg selv har 
sittet med tårer i øya foran InDesign og 
hatet livet. Takk Katarina for at du ikke 
ga opp og ble så utrolig flink at du fikset 
fem utgaver på en uke! <3
   
Jeg blir sittende og lese litt i Biørnetjen-
esten og jeg kjenner jeg blir skikkelig 
glad innerst i hjerterota når jeg kom-
mer på folk som dukket opp på åpnings-
dagen for å se Goylem Space Klezmer 
og Farmers Market, til en «psyko billig 
penge» som de kalte det. De kunne ikke 
forstå hvordan vi hadde klart å få til en 
så «sjukt kul line-up». All mulig ære 
til bookingansvarlig Martha, som var 
så sjukt kul at hun fikset alle de feteste 
banda til oss. 
 
Merker at jeg nå ble sittende og tenke 
på menneskene jeg jobbet sammen 
med. Noen har jeg jo nevnt allerede. 
Ellers var det praktfulle Peter som 
sammen med Oda var internans-
varlig. Det var fantastiske Aila, som 
jobbet med PR og markedsføring.  
En morsom historie om Aila: Hun kom 
en dag og fortalte meg at hun hadde vært 
kjempe sint på meg dagen før på grunn 
av et billettsystem som jeg hadde in-
nført, så sint at hun bare måtte dra hjem. 
Hun fortsatte med å si at hun var enig 
med meg i det jeg hadde gjort, og at hun 
nå ikke var sint lenger. Det var snilt av 
henne å vente til hun ikke var sint lenger 

Jeanette 
Viken
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før hun sa noe <3 Jeg hadde ikke peiling 
på at hun hadde vært sur på meg i det 
hele tatt! Men ja, jeg så poenget hennes, 
jeg kan ha en tendens til å jobbe fort når 
jeg blir ivrig, og det var nok ikke første 
gangen jeg tråkket noen på tærne.
  
Men alle i styret mitt var heldigvis tål-
modige med meg! Sikkert mye mer tål-
modig enn jeg var med dem. Jeg aner 
ikke hvor mange ganger jeg var frustrert 
på Reidar (sponsoransvarlig) fordi han 
ikke leste mail, og på Ingrid (sekretær) 
fordi hun ikke sendte mail. Allikevel, 
til syvende og sist stilte begge opp og 
gjorde jobben sin på en fantastisk måte. 
Det samme gjorde Bent, som holdt styr 
på økonomien. Biørnegildet hadde ikke 
blitt noe av uten dem. 
 
Jeg mener, vi jobbet tross alt sammen 
i over 18 måneder, litt uenigheter må 
det jo bli på veien. Men når vi kom oss 
frem til mål, nemlig Biørneball, - som 
Ingvild fikset med pomp og prakt - 

kunne jeg ikke noe for det, jeg satt og 
gråt fra start, til Oda slengte meg sov-
ende inn i baksetet på bilen min klok-
ken 6 om morgenen etter nachspiel.  
Da det var over, kjente vi alle på følelsen 
av at vi var utslitte, men ekstremt lykkeli-
ge og stolte, og vi hadde sammen utrettet 
noe stort. Vi var Biørnegildestyret 2013, 
og hvis resten av styret mitt hadde stilt 
med meg, hadde jeg ikke nølt et øyeblikk 
med å stille på nytt til Gildesjef 2016.   
Men så var det denne teksten jeg skulle 
prøve å komponere da. Hvordan skal 
man begynne å beskrive gledene, 
tårene, frustrasjonen, stoltheten, 
kjærligheten, lykken, latteren, sin-
net, Post-Gildet-Bluesen, samholdet 
og alle andre opp- og nedturer som 
følger med å ha et verv i gildestyret? 
 
Jeg tror jeg bare kommer til å si at å være 
gildesjef er, og kommer nok til å forbli, 
mitt absolutte høydepunkt i min karri-
ere innenfor studentforeningsliv. Det er 
en opplevelse jeg ikke ville vært foruten, 

og sitter du med en liten interesse, er du 
litt nysgjerrig, har du litt lyst, da er du 
den vi leter etter! Du kommer nok til å 
angre underveis, men når alt er over, vil 
du sitte igjen med en glede og en følelse 
av stolthet som ikke ligner noe annet du 
har vært borti. 
Dette er en mulighet du får én gang i 
livet, og du er en dust hvis du kaster den 
bort! 
 

Er du vår neste festivalsjef
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Kva er eigentlig demoscenen? Kva får 
personer til å bruke heile påsken til 
å kode? Noko av dette skal eg prøve 
å forklare. Men først må vi kanskje 
forklare kva ein demo er for noko? Kort
forklart er ein demo eit dataprogram 
som kjører i “real-time” med einaste 
hensikt å produsere grafikk og vanlegvis 
musikk. 

Historien 

Demoscenen har sine røter i introene 
til piratkopiert programvare på 8-bits 
maskiner, til dømes Commodore 64 og 
Atari 800. Dei første introene, gjerne 
kalla cracktro, var stort sett bare eit 
skjermbilete med namnet på gruppa 
som fjerna kopisperra. Desse utvikla seg 
til å innehalde musikk og grafikk. Etter 
kvart byrja grupper å gi ut introer uten at 
den hørte til noe piratkopiert program-
vare. Piratkopieringsmiljøet var veldig 
konkurranseorientert, og dette behaldt 
demoscenen. Konkuranseaspektet flytta 
seg frå å vere først til å fjerne kopier-
ingssperra på programvare til å demon-
strere teknisk og artistisk ferdighet. På 
slutten av 80-tallet var det liten varias-
jon mellom maskiner på same plattform, 
så mykje av konkurransen gjekk ut på 

å få mest mogeleg ut av maskinvara, til 
dømes flest flest mulig objekt på skjer-
men samstundes. Etter kvart som mask-
invare vart kraftigare og meir variert en-
dra konkurranseaspektet seg meir mot 
det artistiske. Å sette ny rekord i antall 
objekt var ikkje lenger nok til å vinne 
konkurransen, den måtte også innehalde 
musikk og grafikk av høg kvalitet.

Konkurransar

Etter kvart vart det vanleg å skille mel-
lom intro og demo. Ein intro er stort 
sett begrensa i storleik til anten 4 eller 
64Kbyte. Intro-sjangeren har beholdt 
mykje av dei tekniske konkuranse-ele-
menta pga den begrensa storleiken, men 
også her er det etter kvart blitt større 
fokus på design og heilhetlig inntrykk. 
Det er fortsatt aktivitet på ein del eldre 
plattformer, på dei fleste demoparties er 
det anten egen kategori for Amiga eller 
ein kategori kalla “oldskool” som også 
inkluderer ting som C64 og Atari ZX og 
DOS. Den klart største kategorien for 
tida er demoer kodet for windows. Det 
er også ganske vanlig med såkalla “fast” 
konkurransar, der tema og designele-
ment, til dømes lyder som skal brukes i
musikken, først blir gjort kjent i byrjinga 
av partiet. Dei fleste demoer er laga av 
fleire person ilag, siden det er ganske
uvanlig at ein person er god til alt som 
trengs for å laga ein demo av høg kvalitet. 
Kategoriane musikk og grafikk er deri-
mot ofte regna som individuelle.

Demoscenen
Demoparties

Dei aller fleste demoparties er mindre 
tilstellninger, som stort sett går over ei 
helg, tiltenkt lokale deltakere. Det finnes 
eit par parties som tiltrekk seg internas-
jonal merksemd. Det største er av desse 
er Revision som blir arrangert kvar 
påske i Tyskland. Det å vinne ein compo 
på Revi- sion er 

noko av det største 
man kan vinne innan demoscenen, litt 
flåsete kan det kallast VM i demoscene. 
I Noreg er det nok The Gathering flest 
har hørt om, men dette er ikkje eit reint 
demoparty. Sjølv om de arrangerer de-
mo-compoer, så er det nok for game-
compoene det er mest kjent. De to reine 
demopartiene i Noreg er Solskogen som 
blir arrangert
i juli kvart år og Kindergarden som blir 
arrangert i November. Kindergarden 
kan skilte med å vere verdas eldste de-
moparty som framleis arrangeres. 

Nettsider

Den største nettsiden innan demoscene 
er http://pouet.net. Her blir alle nye de-
moer lagt ut, stort sett med link til you-
tube, slik at du slepper å kjøre demoen 
sjølv. Her er det også forum, nyheter og 
liste og kommande demopartys. Der-
som du er meir interessert i musikken 
så finnes http://scenemusic.net. For 
grafikk finnes http://artcity.bitfellas.
org/. Visst du vil sjå de gamle crack-
troene fra 80-tallet så har vi http://
cracktros.org. For å snakke med folk i 
miljøet så finnes det ein IRC kanal på
EFNet med navn #scene.no.

“Det å 
vinne ein compo 

på Revision er 
noko av det største 

man kan vinne 
innan demo-

scenen”

Ole-Christian 
Schmidt 
Hagenes

Rgba & TBC
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Japansk hjørne

Er du lei av å få Bleach eller Naruto i 
tips når du spør etter ny manga?  Føler 
du at du vil ha noe mer enn den klassis-
ke shounen? Ikke vær redd, Husbjørnen 
kan hjelpe deg med å finne gullkornene 
du sliter  med å finne!

Monthly Girls’ Nozaki-kun (Anime/
Manga)

Chiyo Sakura er forelsket i Nozaki, og 
hennes tilståelse fører henne overasket 
inn i en rolle som mangaassistent. På 
mange måter blir denne underliggende 
historien en introduksjon til karakter-
erer og situasjoner som får deg til å le i 
det uendelige. Denne serien anbefales 
på det varmeste av RF; den vil garantert 
få deg til smile,  humre litt og til slutt få 
et latteranfall på gulvet.

Free! (Anime)

3 venner ønsker å starte en svømme-
klubb, for å kunne delta i konkuranser 
som et lag. Men det er bare et prob-
lem; de må være fire! Denne serien om 
vennskap og viljestyrke var en av de 
mest diskuterte seriene i fjor, og er ofte 
feilaktig fremstilt som bare muskler 
og fanservice. Av denne grunn sier jeg 
bare, se et par episoder; du vil enten 
elske eller hate det.

Redline (Film)

Har du noen gang fundert på om 
det finnes en animert versjon 
av Fast and Furious som likevel 
kjører klassisk “jepp, japan”? Da 
er det denne filmen du bør se 
med en gang. Redline er som de 
fleste Madhouse-filmer veldig 
god animert, og musikken passer 
utmerket til løp der turbo bare er 
forspillet til all galskap.

Terror in Resonance (Anime)

To ungdommer, kjent som 9 og 12, tar 
Japan på sengen når de starter en serie 
med terroraksjoner.  De driver med 
en annerledes form for terror, der alle 
målene blir offentliggjort forhånd med 
gåter. Klarer politiet å finne de mystiske 
bakmennene, eller vil de faktisk lyktes 
med sine handlinger? Denne serien, fra 
Cowboy Bepops regissør Watanabe, bør 
virkelig oppleves før du får den spoilet.

Susanne
Tande

Rune 
Sivertsen

Har du hørt om Candy Crush Saga? Mo-
bilspillet der man flytter små godterier 
har tatt verden med storm. I 2013 var 
candy crush den mest nedlastede iOS-
appen, med 500 millioner nedlastinger 
slo den blant annet Snapchat, Google 
maps, Youtube og Instagram. Selv om 
spillet er gratis er det mulig å kjøpe 
hjelpemidler inne i spillet, og Candy 
Crush Saga tjente visstnok inn mer 
penger i første kvartal av 2014 enn alle 
Nintedos spill til sammen! Hva er det 

som gjør denne appen så populær?

Vi candy crushere er flere enn du kan-
skje trodde. Ikke alle sammen sender 
daglige, irriterende facebookinvitas-
joner, mange av oss velger å leve et dob-
beltliv. Så lenge vi har batteri på tele-
fonen og liv på candy crush kjeder vi oss 
aldri. Lang busstur? Ikke noe problem. 
Å, du er forsinket til avtalen? Ta den tid 
du trenger! På telefonen vår har vi alltid 
et brett som venter på å bli løst.

Spillet er enkelt nok. Det er et match-
3-spill slik som klassikeren Bejeweled, 
bare at man i candy crush jobber seg 
gjennom en godteriverden. Candy 
crushere lever seg ordentlig inn i spillet, 
og ved å ha en del tålmodighet og en 
tilsvarende dose flaks, jobber vi oss 
gjennom geléjungelen, forbi pudding-
pagoden og over karamellklippene. 
Brettene har ulike utfordringer og 
mål, og noen brett fører til langt mer 
frustrasjon enn andre. Vi er ofte irritert 
på brettet vi står fast på, og liker å klage 
til hverandre. Overhører du en samtale 
der to personer klager over hvordan 

sjokoladen ødelegger livene deres, da er 
sjansen stor for at de snakker om candy 
crush. 

Selv har jeg trøstet mange spillere som 
fortvilet forteller om hvor umulig lev-
elen deres er. Men uansett hvor håpløst 
det virker, er det vanskelig å slutte. For 
eksempel har King, skaperne av candy 
crush, lagt inn et lykkehjul som hver dag 
gir deg en «booster», og vi er jo nødt til 
å utnytte den muligheten, så da åpner 
vi appen minst en gang hver dag, da! I 
tillegg er de fleste brettene akkurat så 
utfordrende at vi får en viss mestrings-
følelse når vi klarer dem, og dermed vil 
vi prøve oss på det neste brettet også. 
Og det neste etter det. 

Vi innser at candy crush ikke er det mest 
intelligenstrimmende, personlighetsut-
viklende eller krevende spillet som har 
blitt laget, og vi blir også sjokkert når vi 
hører om hvor mye penger King tjener 
på avhengigheten vår. Kanskje er det på 
tide å slutte å spille? Å, men se! Jeg fikk 
godterihammer fra lykkehjulet!

Confessions of 
a

er
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Hvor mange ganger har man 
ikke sett på en film eller en 
TV-serie, og følt at maten 
som blir servert får både ma-
gen til å rumle og tennene til 
å løpe i vann? Dessverre for 
oss fungerer det bare for 
Willy Wonka og hans kom-
panjonger å hente mat di-
rekte ut fra TV-skjermen, så 
vi får istedenfor lage den på 
egenhånd. Heldigvis krever 
ikke mange av rettene be-
tydelige kokkeleringsfer-
digheter, men de kan ta litt 
tid å tilberede. 

Etter min mening har Harry Potter-se-
rien mye kreativ, merkelig og morsom 
mat, og det er herifra jeg har hentet in-
spirasjon til denne utgavens oppskrift. 
Hvert semester på Galtvort begynner 
alltid med en reise på Galtvortekspres-
sen, og blant alle godsakene elevene kan 
kjøpe, finner man «Pumpkin Pasties». 
Dette er egentlig en tradisjonell britisk 
rett, bare at fyllet vanligvis består av 
kjøtt og grønnsaker. Denne versjonen 

har søtt fyll, egentlig ganske likt det man 
kan finne i en amerikansk gresskarpai.     
Dette er en stor oppskrift, og gir omlag 
60-70 små pumpkin pasties. Fyllet kan 
fryses, hvis man ikke vil bruke alt på en 
gang. Bare pass på at det er helt avkjølt 
før du setter det i fryseren, og tin det i 
kjøleskapet i etterkant. Fyllet bør ikke 
lagres i fryseren mer enn maksimalt én 
måned. 

Ingredienser

450 g (tilsvarer 500 ml) gresskarpuré* 
eller 1 boks hermetisert gresskar
1 boks vikingmelk
2 egg, lett sammenvispet
2 ss. smeltet smør
150 g sukker
1 ts. kanel
½ ts. salt
½ ts. malt nellik
½ ts. malt ingefær
½ ts. kardemomme
½ ts. allehånde (kan sløyfes)
2 pakker ferdig butterdeig eller nok pai-
deig til en pai med lokk (diameter 23 cm)

Fremgangsmåte
1. Sett ovnen på 220oC, og smør en ild-
fast form med smør. Den ildfaste formen 
bør kunne romme 2-3 liter med væske.
 
2. Visp egg og sukker godt sammen, 
bland deretter inn krydder, smør og 
puré, og tilsett til slutt vikingmelken. 

3. Hell blandingen i den ildfaste for-

Oppskrift
på

Harry Potter

Pumpkin 
pasties

men, og stek den på midterste rille i 15 
minutter. Senk deretter temperaturen 
til 180oC, og fortsett å bake fyllet i 30 
minutter til, eller til en gaffel stukket inn 
i fyllet kommer ut ren. 

4. La fyllet kjøle seg ned til romtempera-
tur.  

5. Rull ut deigen til under ½ cm tyk-
kelse, og skjær ut sirkler med diameter 
på 7-8 cm. 

6. Legg litt fyll mot den ene siden av 
sirkelen, brett over deigen og press ned 
kantene med en gaffel. Stikk deretter et 
par hull med en tannpirker i toppen av 
kaken. 

7. Stek i 10-15 minutter på 200oC, eller 
til kakene har gyllenbrun farge. 

8. Serveres gjerne lune, men de smaker 
også godt kalde. Kakene bør lagres tørt, 
for kjøleskapet ødelegger konsistensen 
av paiskorpen. 

Oppskriften er lånt fra geekychef.com, 
men er tilpasset norske mål.   
*For å lage din egen gresskarpuré trenger 
du bare skjære opp et lite gresskar (di-
ameter på ca. 20-30 cm, helst med nokså 
oransje farge), fjerne frøene og dampe 
det i en kjele i 20 minutter eller til det er 
mørt. Deretter dras skinnet av og kjøttet 
moses med en stavmikser. Pureen kan 
fryses.   

Ingvild C. 
Hvinden
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Quiz

1. Hvilken art sine støttenner blir ofte solgt som 
“enhjørninghorn”?
2. I hvilken by kan man finne Dendurtempelet?
3. Hva heter polens største havneby?
4. Hvilket arkadespill er basert på en japansk fortel-
ling om en karakter med endeløs apetitt?
5. Hva består menneskelig hår og negler av?
6. Hvilket PC-spill er Garry Newman kjent for å ha 
skapt?
7. Hva var mellomnavnet til Richard M Nixon?
8. I hvor mange minutter gikk Neil Armstrong på 
månen?
9. I hvilket år startet facebook?
10. Hvilken dinosaur sitt navn betyr “kjapp tyv”?

1. Narhval
2. New York
3. Gdansk
4. Pac-man
5. Keratin
6. Garry’s Mod
7. Milhous
8. 152
9. 2004
10. Velociraptor

Kids hack day
Når nettene blir lange og kulda setjer 
inn, så arrangeres Kids Hack Day X-mas 
edition. Det blir ikkje jul utan noko som 
glittrar og blikar, og korleis kan ein vel 
betre lage noko slik enn å invitere rundt 
25 born til å verkstad?

Den 14 desember er det difor planlagt 
å invitere ein haug med heldige born 
for å hacke, leike, mekke, bygge, lære, 
og ikkje minst ha det gøy med elek-
tronikk! Det er konseptet Kids Hack 
Day som spreiar seg og som no har fått 

studentar ved ifi til å delta som teknisk 
ansvarlege ved arrangementer. Inspirert 
av hackeerbeveginga, samt eit ønske om 

å gje born kjennskap og kunnskap om 
teknologien som stadig tek opp større 
del av kvardagen vår er det allereie 
arrangert Kids Hack Day i meir enn 10 
land i verda.

Mulegheitane står i kø for kva som går 
ann å få til i dag, men gjennom den 
vanlege skulekvardagen kjem ikkje born 
i kontakt med samfunnets teknologiske 
nyvinningar. Det er i større grad enn 
tidlegare rom for kreativitet og å utfor-
dre seg sjølv, men teknologien manglar. 
Difor ynskjer vi å introdusere dette på 
ein morrosam, og inspirerande måte, 
slik at dei tidleare får starte eit liv som 
hacker! Tenk berre på kor mykje rart 
du sjølv fann opp og laga då du var liten 
og så forestill deg det same berre med 
motorar, sensorar, LEDs og mykje meir!

Den 11. oktober gjekk Kids Hack Day for 
første gong av stabelen i Oslo! Det blei 
ein stor suksess noko som betyr at det 
er tid for å gjere det enno betre! Det er 
to noverande og ein tidlegare ifi student 
hittil har stått for den tekniske biten 

av opplegget. Ikkje berre har det vore 
morro for borna, men studentane har og 
kosa seg med hacking, testing og leiking 
med diverse komponentar, slik som 
avstandsmålar, servoar, leds, MaKey 
MaKey, Arduino, og mykje meir. For det 
er jo klart at studentar må kunne dette 
ordentleg før borna går i gang.

Om du syns dette verkar kult, så finn du 
Kids Hack Day Oslo på facebook, det er 
berre å ta kontakt!

Kine 
Gjerstad 
Eide
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Hver fredag 18:04 Fredagspub på RF 
Hver fredag 18:00 Fredagspub på Escape 
Hver lørdag 22:00 Studentkro på DNS 
Hver tirsdag 20:00 Tirsdagsquiz på DNS 
(Biblioteket) 
18/11 08:30 Realfrokost på VB 
15/11 20:00 Konsert på DNS 
20/11 21:00 Jazzjam på DNS 
22/11 19:00 S.K.A.M. T eater på DNS 
12/12 18:04 Semestersluttsfest på RF 

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

Vi anbefaler

HUSBJØRNEN
bjoernen@rf.uio.no

Lyst til å bli

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

journalist?

Lik Husbjørnen på Face-
book

DANSEBJØRNENS BAKSIDE

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

https://xkcd.com/891/


