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fakultet ved Univer-
sitetet i Oslo.

Siri 
Tveitan 
Redaktør 

Da var nok en utgave ute, 
og denne gangen med 
noen nye fjes som ordner 
og styrer. Som ny redaktør 
har det vært mye ansvar å 
ta på seg. Prioriteringene 
må nesten bli endret når 
man plutselig har ørten 
ting å holde styr på. Held-
igvis er jeg ikke helt alene 
om oppgavene, ettersom 
Tor Jan har meldt seg til 
å ta på seg litt av ansvaret. 
At noen har klart å gjøre 
alt dette alene er helt sykt. 
All respekt til de tidligere 

redaktørene som har 
holdt på med dette i minst 
ett semester!  

Vi kjører på med en fin 
miks av artikler og mo-
rosaker, men vi må jo 
selvsagt ha det litt gjen-
nomført også. For dere 
som tviholder på somme-
ren, så vil denne utgaven 
minne dere på at høsten 
er rett rundt hjørnet. 
Høstens nyheter er ikke 
glemt, og kampen mel-
lom Xbox One og PS4 er 

selvfølgelig kommentert. 
Trenger du noe å se på når 
mørket faller på? Ikke tvil, 
Elina har en anbefaling! 
Apropos mørket, så har 
vi også kommentert det 
faktum at du mest sann-
synlig føler deg mer sliten 
og trøtt om vinteren. Skjer 
med det, a? 

Og vi beklager selvfølgelig 
for sen ”semesterstartut-
gave”. Håper dere kan 
tilgi oss. 
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Stian Lågstad 
Leder, MNSU

Velkommen som ny (eller 
gammel og returnerende) 
student ved MN-fakultetet! 
I det denne avisa har 
kommet ut er du nok godt 
i gang med høstens obliger 
og prosjekter, og vi håper 
du trives med hverdagen 
på fakultetet vårt. Denne 
halvsida har Matematisk-
N a t u r v i t e n s k a p e l i g 
Studentutvalg (MNSU) fått 
til rådighet, og vi benytter 
anledninga til å oppfordre 
både nye og gamle studenter 
til å dra nytte av de engasjerte 
studentene i fagutvalgene og i 
studentutvalget på fakultetet.

8x institutt = fakultet

Det er nemlig sånn at 
fakultetet vårt er satt sammen 
av åtte institutter (kommer 
du på alle?), og til hvert 
av disse instituttene har 
studentene et fagutvalg. Ved 
Institutt for Biovitenskap er 
studentene ekstra heldige, for 

der har studentene fortsatt to 
fagutvalg etter sammenslåinga 
av to institutt. Har man et 
problem som en student ved 
instituttet kan man følge 
denne oppskriften for å få det 
løst:

Student => Fagutvalg 
=> Institutt = Problem 
solved!

Det er klart mange ting kan 
løses ved å veksle noen ord 
med studiekoordinator eller 
med MN Studentinfo, men 
det er godt å vite at det finnes 
studenter på instituttet som 
har god peiling på hvordan 
ting henger sammen! Om det 
er noe spesifikt med fakultetet 
pleier denne oppskrifta å 
fungere ganske bra:

Student => Studentutvalg 
=> Fakultet = Problem 
solved!

Ser du? Veien fra problemet 

Bruk oss!

til en god løsning pleier å 
være kort, du må bare huske 
å spørre oss. Studentutvalget 
kan du finne på Facebook, på 
Twitter, på mail og på kontoret 
vårt på Vilhelm Bjerknes hus. 
Du kan til og med sende oss 
brev! Så husk: Vi er der du 
er! Med mindre du er et sted 

uten dekning da, som på et 
av kjemiauditoriene kanskje, 
men da er veien uansett kort 
till kontoret vårt.

Lykke til med obligen, og så 
håper vi at du bruker oss om 
det er noe!

Innimellom finner du oss også i skogen. Du 
finner oss der det er blåbær

mvh Stian Lågstad
Leder for Matematisk-naturvitenskapelig Studentutvalg

Da var det endelig avgjort. 
Ny regjering, nye ministere, 
nye prioriteringer. Erna 
Solberg har sikret seg 
statsministertittelen de fire 
neste årene, noe det er noen 
stridende meninger om, men 
det er umulig å tilfredsstille 
alle. Ifølge undersøkelser 
gjort før valget virker det som 
at flertallet av studentene i 
Norge ønsket å stemme Høyre 
frem. En overraskelse for 
noen kanskje, men hva vet vi 
egentlig om hva de forskjellige 

partiene står for når det 
kommer til studier? Noen 
har satt seg inn i det, andre 
har vært likegyldige. Høyre 
har vært veldig direkte på at 
økonomi er et viktig punkt 
i deres politikk, inkludert 
utdanningspolitikken. 

Hvis Høyre kommer 
gjennom med denne delen 
av sin politikk, så kan vi 
vente oss høyere inntekt og 
regulert studiestøtte slik at 
det står i forhold til pris- og 

kostnadsveksten. Dette er 
noe studenter har klaget på 
i veldig lang tid, ettersom de 
fleste av oss jobber ved siden 
av studiene for å ha mulighet 
til å spare penger eller for å 
kunne være sosiale i helgene. 
I tillegg til bedre økonomi 
vil Høyre presse på for å 
bygge mellom 2-3000 nye 
studentboliger i året, men det 
er de ikke alene om å ønske. 
De aller fleste partiene har 
ganske like meninger når 
det kommer til utdanning, så 

Gratulerer til  Erna
Siri 
Tveitan 

uansett hva utfallet hadde blitt 
så ville vi nok ikke lidd. Jeg 
synes studentlivet er ganske 
fint som det er nå, og jeg har 
ikke noe problem med å jobbe 
én gang i uka for å få det til å 
gå rundt. Det er bare meg, da. 

Twitter: @MNSU_UiO
Facebook:
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Et nytt semester er i gang. For noen er 
det det aller første semesteret her på 
UiO, mens for andre er det kun enda 
et høstsemester man bare må komme 
seg gjennom. Noen gleder seg over den 
fine overgangen fra grønne blader til 
gult og rødt, mens andre ergrer seg over 
at mørket faller på. Personlig faller jeg 
inn blant sistnevnte. Høsten kommer 
krypende inn i stua vår med pledd og 
kakao, mens vi blir sittende og grue oss 
til glatte bakker og forsinket kollek-
tivtransport.  For det er dét høsten er: 
en liten rasteplass mens vi venter på at 
sola skal bruke evigheter på å stå opp 
om morgenen, og ikke minst gå ned 
bak åsen før vi får kommet oss ut fra 
forelesning. 

Heldigvis er jeg ikke alene om denne 
tanken, ettersom veldig mange psykolo-
ger og psykiatere ser en kobling mellom 
mangel på lys og antall depresjoner. 
Sesongavhengig depresjon, her da 
vinterdepresjon, er faktisk en helt seriøs 
diagnose, og kan bli behandlet. Skal vi 
tro enkelte beregninger, så har faktisk 
Norge blant verdens høyeste forekomst 
av dette psykiske ubehaget. Hvis du ikke 
er av typen som blir påvirket psykisk av 
sesongendringene, så er det ikke så lett 

å forstå hvorfor dette skjer med andre 
mennesker. Hvis du klarer å komme deg 
gjennom vinteren uberørt, burde ikke 
også andre med samme utgangspunkt i 
psykisk helse også klare det? Nei. Det er 
nemlig ikke så enkelt.

Som unike individer er vi bygget for-
skjellig. Fysisk og psykisk. Psykologiske 
predisposisjoner påvirker evnen til å 
håndtere blant annet følelser, stress og 
psykologisk ubehag. Det er mange fak-
torer som kan øke sannsynligheten for 
vinterdepresjon, men den faktoren som 
bidrar aktivt er den reduserte mengden 
dagslys som sniker seg innpå oss fra 
oktober og blir der ut vinteren. 

Lysets rolle involverer her stoffene mel-

atonin og serotonin, hvorav melatonin 
er vårt søvnhormon og serotonin er vik-
tig for mange av kroppens reguleringer 
(inkludert dannelse av melatonin).  
Melatonin er et hormon som forbindes 
med restaureringen av immunsystemet 
vårt, og dette produseres mens vi sover. 
For høy melatoninproduksjon vil hos 
noen mennesker påvirke nervesystemet 
og forårsake søvnighet. Sammenhengen 
mellom tilgang på lys og melatonin er 
som følgende:  Når lyset treffer øy-
nene våre begynner nedbrytningen av 
melatonin i blodet, og utskillelsen av 
melatonin stanser. Ettersom det er en 
kobling mellom utskillelse av søvnhor-
monet og tretthet, så vil man føle seg 
mer i form ved mer tilgang på lys. Men 
hvorfor skjer ikke dette for alle?

Vinterdeppings
Siri 
Tveitan 

Jumping Jack Av Robert Erlandsen
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Vinterdeppings Som jeg skrev, så er vi alle individer. 
Vi tenker, lukter, smaker og reagerer 
forskjellig. Noen forskere mistenker at 
enkelte mennesker mangler tilstrekkelig 
sensitivitet for den kunstige belysnin-
gen innendørs som andre kan utnytte 
helt fint. En annen teori har et litt mer 
darwinistisk perspektiv: Som alt annet, 
er også styrken på biologiske rytmer in-
dividuelt. Overlevelsesinstinktet slår inn 
raskere hos noen mennesker, og kanskje 
dette er et eksempel? Hos laverestående 
dyr vil reduksjonen av dagslys utløse 
biologiske reaksjoner som er ment for 
å styrke sannsynligheten for å overleve. 
Overspising og soving er blant reaksjo-

TYPISKE 
SYMPTOMER

• Økt søvnbehov
• Mangel på energi 

og tiltak
• Økt matlyst, som 

da fører til vek-
tøkning

• Liten sosial  
aktivitet

• Følelse av  
utilpasshet

• Depressive tanker

nene, noe som er skremmende likt det 
mange av oss gjør om vinteren. Selv om 
disse instinktene er helt naturlige, er de 
veldig upraktiske i vårt moderne sam-

funn. Ikke minst som student. Heldigvis 
finnes det en løsning!

Vinterdepresjoner som følge av redusert 
dagslys kan lett som det er dempes ved 
å gjennomføre lysbehandling. Denne 
behandlingen går ut på å sitte foran 
lysapparater som gir ut lys med en viss 
intensitet. Intensiteten avhenger av 
pasienten, men de fleste behandlingene 
gjennomføres med 10 000 lux (tilsva-
rer sollyset ved soloppgang). Man blir 
sittende foran apparatet i minst en halv 
time, og det er anbefalt å gjennomføre 
dette om morgenen.  Dessverre er det 
som med alt annet bivirkninger: Enkelte 
klager over ubehag i øynene og å ha fått 

hodepine, så man skal være litt forsiktig. 
Det er fullt mulig å dempe SAD ved å 
prøve å tilpasse seg situasjonen bedre, 
for som jeg sa: Det er ikke kun lyset som 
spiller en rolle.

1. I år startet høsten offisielt den 22. September kl. 20:44.
2. Ved høstjevndøgn (nevnte dato) er dagen og natten nærmest like 

lange.
3. Det sies at man kun kan plassere et egg på sin ende ved jevndøgn, 

altså to dager i året.
4. I gresk mytologi så var dette ment å være tiden som Persefone (dat-

ter av Demeter og Zevs) sluttet seg til Hades i underverdenen.
5. Eviggrønne planter bevarer bladene sine gjennom hele året grunnet 

deres voksaktige blader.
6. Bladene til bladfellende trær mister fargen sin på grunn av mangel 

på sollys. Jo mindre sollys, jo mindre klorofyll blir dannet.
7. Halloween sine farger, oransje og sort, stammer fra bladenes farge 

om høsten og det mørket som kommer.
8. Ekorn samler og graver ned nøtter hele høsten (september, oktober, 

november).

FUNFACTS OM HØSTEN

Hvis du ikke er av typen som blir påvir-
ket psykisk av sesongendringene, så er 
det ikke så lett å forstå hvorfor dette skjer 
med andre mennesker“
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Koffein 
De fleste av oss skyller nedpå med den 
ene kaffekoppen etter den andre – for 
å holde oss våkne. Men hjelper det 
egentlig?

Koffein og Kokain
De fleste studenter inntar store mengder 
kaffe, særlig i eksamensperioden. Kaffe 
inneholder koffein og det er et stoff som 
har mange likhetstrekk med sterkere 
rusmidler som kokain og amfetamin. 
For eksempel bidrar både rusmidler 
og koffein til produksjon av dopamin 
og andre signalstoffer i hjernen. Men 
frykt ikke kjære medstudenter og 
kaffeavhengige: Koffein er såpass mildt 
at det ikke blir regnet som et rusmiddel. 
I alle fall ikke før man inntar det i store 
doser. Det viser seg også at det kan ha 
enkelte helsebringende effekter.

Doping
Den internasjonale olympiske komité har 
klassifisert stoffet som et dopingmiddel 
(på 70-tallet). Imidlertid var det så vanlig 
blant utøverne å drikke kaffe eller te at 
de i stedet for å forby det helt satte de 
en øvre grense for tillatt konsentrasjon 
i urinen. For å overstige denne grensen 
måtte koffeininntaket være svært høyt 
og ettersom moderat inntak ligger på 
rundt fem kopper daglig klarte de fleste 
utøverne å holde seg under dette nivået. 
Men det ble et vanskelig regnestykke, 
for det er ganske mange produkter som 
inneholder koffein. Utenom kaffe og 
te finnes det også koffein i sjokolade, 
brus og en god del medisiner. I 2004 ble 
koffein tatt av dopinglisten, men det er 
et av mange stoffer som blir fulgt nøye 
med på.

Medisin

Man kan kanskje undre seg over at et 
stoff som vi er så vandt til i dagliglivet 
er et viktig medikament, men koffeinets 
egenskaper er ikke noe å kimse av.

I USA har de gjort studier på soldater som 
ikke har sovet på 48 timer, og det viser 
seg at 600 mg koffein (tilsvarer 5 liter 
cola eller rundt 6 kopper kaffe) har like 
stor effekt på årvåkenheten og humøret 

Avhengighetsskapende midler
som 20 mg amfetamin. Koffein øker den 
fysiske yteevnen og utholdenheten, samt 
at det gir følelsen av økt energi. Det øker 
reaksjonshastigheten, lindrer til en viss 
grad smerter og bedrer humøret. Alt dette 
er et resultat av virkningen koffeinet har 
på kroppen.

Hvordan virker det egentlig?
Koffein hindrer stoffet adenosin (som 
gjør deg trøtt) i å binde seg til reseptorer 
i nervecellene. Dermed hindrer koffeinet 
aktivt at vi blir trøtte. Når hjernen merker 
at adenosinet den sendte ut ikke virket 
får den et snev av panikk. Dermed setter 
den i gang produksjon av adrenalin. 
Adrenalin er det såkalte «fight and 
flight»-stoffet som aktiverer kroppen. 
Blodårene i huden snører seg og mer blod 

går gjennom de store muskelgruppene og 
hjernen. Luftveiene åpnes opp. Pulsen 
øker. Mindre blod blir sendt til magen 
og fordøyelsesorganene. Leveren frigjør 
glukogen slik at vi får mer energi. Det 
er derfor lett å se at koffein har mange 
egenskaper som kan utnyttes i ulike 
sammenhenger.

Kommersiell koffein
Det finnes produkter som hovedsakelig 
baserer seg på disse effektene av koffein. 
De fleste av dem er forbudte i Norge. 

En av de første energidrikkene i den 
vestlige verden kom på markedet på 
slutten av 80-tallet. De fleste kjenner 
denne drikken som Red Bull og med et 
innhold på 3200 mg koffein per liter har 
den lenge vært forbudt. Dødelig dose 
regnes for å være fire til ti gram koffein. 
Eventuelt to-tre liter med Red Bull. Ved 
kronisk høyt inntak av koffein (ca. 1 liter 
kaffe daglig) kan man få symptomer på 
koffeinisme. «Koffeinisme karakteriseres 
av symptomer som angst, irritabilitet, 
kronisk insomni, anoreksi og lavgradig 
feber. Koffeinisme kan således være en 
differensialdiagnose til en lang rekke 
tilstander.» Hentet fra Tidsskrift for Den 
norske lægeforening nr 26, 2001.

Avhengighet og abstinenser

Har man først blitt avhengig av koffein 
kan det være vanskelig å kutte ned 
forbruket. Symptomer på abstinenser 
er hodepine, irritabilitet, lite energi og 
søvnighet. Man er også usikker på hvilke 
langvarige virkninger koffein kan ha på 
barn, men undersøkelser viser at gravide 
som drikker mer enn to kopper kaffe (200 
mg koffein) om dagen har økt sjanse for 
abort og redusert fødselsvekt hos barnet. 
De fleste barn i den industrialiserte 
verden blir født med spor av koffein i 
kroppen. P-piller fører til at kroppen tar 

Elina 
Melteig 
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Skjønnhetstips
Elina 
Melteig 

Mange vakre, unge mennesker har i år 
kommet til Blindern. Slik vil vi gjerne at 
det skal fortsette å være, derfor kommer 
vi nå med noen banale skjønnhetstips 
som vil få Blindern til å Blomstre!

Solarium
Alle burde få seg litt sol. Helst bør man 
få sol på kroppen mens man er ute i 
naturen, men dersom du er for travel 
og opptatt er solarium en fin mulighet. 
Da gjelder det å passe på to ting. 1. Ikke 
bli solbrent. 2. Ikke bli oransje. For mye 
solarium kan skade huden din og da blir 
du både rynkete og oransje. Grunnen 
til at du bør sole deg er for å få nok 
D-vitaminer. Du kan også ta tran eller 
spise fisk. Ulempen med å ta tran er at 
man skjærer grimaser. Da kan du også 
bli rynkete. 

Kaffe
Denne mørke drikken som hindrer oss 
i å sovne på forelesning kan også være 
med på å gi deg  misfargede tenner. Man 
kan godt kutte ned på kaffen. Nordmenn 
er uansett et av de mest kaffedrikkende 
nasjonene i verden. Hvis du i tillegg 
snuser eller røyker og spiser mye 
sukkerholdige produkter bør du passe på 
tennene dine. Puss dem og husk å bruke 
tanntråd! 

Vitaminer
Du må ha dem… bare må ha dem. 
Hvis du ikke får i deg de nødvendige 

næringsstoffene ender du fort opp med 
å bli blek, slapp, og livløs (bokstavelig 
talt). Du kan ende opp med den ønskede 
vampyrlooken, men dessverre betaler 
du med blod (ditt eget). Derfor er det 
lurt å spise variert. Litt forskjellige 
grønnsaker og en og annen frukt bør 
gjøre susen. I tillegg bør du spise fisk med 
jevne mellomrom. Man kan også spise 
vitaminbjørner, men hvis du allerede 
spiser variert er ekstra vitaminpiller bare 

dyr urin. 

Renhet er en dyd
Puss tennene. Vask hendene. Skyll fjeset 
nå og da. En dusj er også bra. Spis variert 
mat. Tren så du ikke blir lat. 

Midtsidepiken har talt. 

opp 50 % mer koffein enn den ellers ville 
ha gjort.

Antioksidanter
Det hevdes også at kaffe er en viktig 
kilde for antioksidanter, men kutt for all 
del ikke ut frukt og grønnsaker av den 
grunn! Lengre studier av folk med jevnlig 
kaffeinntak viser også at det forebygger 
mot enkelte former for kreft og hjerte- 

og karsykdommer. På verdensbasis øker 
etterspørselen etter kaffe og det gjøres 
undersøkelser for å kartlegge hva som 
er helsemessig forsvarlig å konsumere. 
Undersøkelsene konkluderer så langt 
med at vi trygt kan få i oss inntil 300 mg 
koffein om dagen eller 3 kopper.
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Av: Frøydis Sollid Simonsen
På et tidspunkt i livet mitt skjedde det 
meg noe vidunderlig. Jeg oppdaget bi-
ologi. Frem til dette punktet leste jeg om-
trent utelukkende oppdiktede historier 
av forskjellige sjangre (og jeg elsket det). 
Dessverre la jeg stort sett fra meg disse 
bøkene da jeg tok opp biologibøkene og 
forsvant inn i dem istedet. For jeg elsker 
også historiene i biologibøkene mine. 
Der finner jeg drama så det holder; 
store mysterier, tragiske dødsfall, svik 
og kjærlighet (eller i det minste sex) - 
det mest fantastiske og mest intrikate 
nettet av historier som finnes. Men jeg 
savner skjønnlitteraturen iblant, jeg må 
innrømme det.

Problemet er at skjønnlitteraturen ikke 
snakker til meg på samme måte som den 
pleide. Det er en stor del som mangler 
- noe som er blitt en viktig del av meg; 
realfag. Derfor ble jeg virkelig glad da 
jeg leste denne vakre lille boken, den 

er faktisk akkurat det jeg har lett etter. 
Den inneholder flere korte historier som 
vever biologien inn i hverdagslivet på 
en elegant og naturlig måte. Forfatteren 
sammenligner det å stå opp om morge-
nene med evolusjonen frem mot men-
neskelig bevissthet (som slår til etter en 
kopp kaffe), skriver at noen ganger er det 
fint å tenke på at det meste i et atom (og 
derfor i alt) er ingenting, og mye mer. 
Hun leker med fagterminologi; enten det 
er å ramse opp og blande det sammen i 
en forvirrende røre eller å putte det inn 
i kontekster det vanligvis ikke brukes - 
og det er elegant. Det føles riktig. Dette 
er ikke historier som prøver å bli noe de 
ikke er, ved å låne forskning som ukritisk 
blir klistrer på uten at det høres bra ut.

Jeg har lest for lite skjønnlitteratur i 
det siste. Det gjør meg også til en dårlig 
kritiker nå. Det er historier i boken som 
virkelig setter i gang synapsene mine, for 
å si det slik, men det er også flere som 
ikke ser ut til å gi noe særlig utslag. Det 
er fin variasjon i historiene. De varierer 
i hvor tung biologien er, og forfatterens 
tankerekke kan være både lett å følge og 
ganske merkelig. Noen ganger får forfat-
teren det til å fungere men andre ganger 
kan det bli vel rotete og setningene glir 

Bokanmeldelse:
Hver morgen kryper jeg opp fra havet

Ingvild
Aabye

over i hverandre. Uansett er det deilig 
å lese at andre også funderer på evolus-
jon over frokostbordet, eller begynner 
å tenke på hvordan øyets utvikling har 
foregått mens jeg ser min kjære dypt inn 
i øynene.
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En av postulatene til Einsteins 
spesielle relativitetsteori er ofte omtalt 
misledende; «lysfarten er konstant». 
Den er ikke alltid konstant, det er kun i 
vakuum. For noen hundre år siden fant 
Newton på et genialt forsøk med lys for 
å vise at det var bølger, og ikke partikler,  
og med dette forsøket klarte han å 
beskrive brytningen til lys i prismer og 
dermed forklare regnbuen (riktignok 
feilaktig).

Forholdet mellom vinkler og forskjellige 
stoffer førte til et utrolig resultat: Alle 
bølger blir dempet i et medium med 
samme konstant. Denne konstanten har 
navnet brytningsindeks, hvor det for lys 
har verdien 1 i vakuum. De fleste stoffer 
du kan se igjennom har tall som ligner 

dette, og dette gjør at man later som om 
luft er det samme som vakuum når man 
forklarer spesial relativitetsteori i de 
fleste tankeeksperiment. 

Vi har også stoffer som elsker å holde 
på lyset, såkalte krystallinske strukturer 
hvor blant annet diamant troner med 
2.42. Det beste med brytningsindeksen 
er at det finner medium hvor den er 
mindre enn vakuum; altså at fasefarten 
til lysbølgene er større enn lysfarten! 
Dette skaper en diffraksjon som blant 
annet optikere prøver å skape til 
nanoteknologien. 

For det er i endene av skalaen det er 

Rune 
Sivertsen

Fysikk - Lysets fart i andre medium

virkelig interessant; hva om vi kunne 
bremset lyset så mye i krystaller av vi 
kunne sendt informasjon med de? Vi har 
så langt klart å stoppe det i et minutt, hvor 
på den ville reist en åttendedels avstand 
til sola. Tenkt på neste gang du ser en 
regnbue; det er kun fordi bølgelengdene 
til lyset har forskjellige fasefarter i luften.

Rune 
Sivertsen

Eureka Seven: AO er oppfølgeren til 
serien Eureka Seven, produsert av 
animestudioet Bones og utgitt i 2012. AO  
er en såkalt mecha-anime, dvs. animert 
Transformers. AO tar for seg historien 
til en gutt med navn Ao, en mystisk 
gutt fra Okinawa. En dag finner han ut 
sannheten; moren Eureka var ikke fra 
vår verden, og det eneste hun etterlot var 
han og en robot som begge begynner på 
en ferd for å finne henne igjen.
 
 Eureka Seven: AO er klassisk 
action. Sleng inn en sidehistorie for 
å starte kampene, og det er først 
på slutten at historien gir mening. 
Flyten er dermed knyttet sammen av 
sidekarakterene sine personligheter, 
selv om de ikke får mye tid på skjermen. 
For det er hovedkarakterene AO sliter 
med. Utenom kampene har du en 
hovedfiende uten personlighet, en 

hovedkarakter uten sjel og dramaet 
mellom dem gjør ting bare mer kleint.

 Grafikken er godt utført, det 
er få animer med lignende kvalitet. 
Personer med epilepsi burde også 
holde seg unna, basert på andelen 
regnbue-raketter i løpet av serien. Når 
det kommer til lyd, så skiller den seg 
ikke nevneverdig ut. En del av sangene 
i serien kan skape nostalgifølelse fra 
forgjengeren, men resten fortjener ikke 
en plass i spillelisten.

 Eureka Seven: AO er en grei 
anime, men er ikke en god oppfølger. 
Historien sliter med å holde seg sammen, 
og selv et halv års pause før de to siste 
episodene hjalp ikke helt. At jeg faktisk 
må sjekke ut konspirasjonsteorier den 
bare kaster ut som animelogikk gjør 
ikke ting bedre heller. På denne måten 

Eureka Seven AO

blir AO mecha-animenes svar på Hotel 
Cæsar, greit om du liker slagsmål og 
drama: men ikke forvent noe nytt. Da 
går du 7 år tilbake, og skrur på Eureka 
Seven.
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Etter en noenlunde turbulent start for 
Xbox One ved E3 presentasjonen deres i 
år, og elendige salgstall for Nintendo sin 
WiiU, er kampen mellom de spekulerte 
frontkjemperne i neste generasjon av 
konsoller i sin mest oppspilte fase. Det 
har vært mye tvil til Microsoft sin nye 
konsoll og tankegangen bak denne, og 
denne kritikken førte blant annet til 
at Microsoft gjorde fullstendig om på 
hvordan online-opplevelsen og kravene 
til brukeren skulle være, og fjernet mye 
av funksjonaliteten som skilte de to 
konsollene på godt og vondt. Borte ble 
kravet om internettilkobling og bruk av 
Kinect 2, men samtidig også muligheten 
for delt spillbibliotek med familie og 

digital låning av spill til venner. 
Det vi til slutt har endt opp med da er to 
konsoller som er veldig like i hva de tilbyr, 
med noen små forskjeller her og der. 
Spesifikasjonsmessig er konsollene veldig 
like, der de fleste spekulanter gir en liten 
fordel til PS4 med dens tilsynelatende 
kraftigere prosessor og GPU, men ellers 
det lite som skiller disse fra hverandre. 
Den viktigste forskjellen for brukeren blir 
nok selve spillene, da begge konsoller har 
mange store eksklusive titler å by på som 
ser svært spennende ut. Som vanlig har 
Playstation best utvalg av uavhengige spill 
så dersom dette er din greie så er valget 
lett. Xbox derimot har flere spennende 
store titler etter forfatterens mening, men 

selvfølgelig blir dette opp til hver enkelts 
preferanser. 
En annen viktig ting å ta i betraktning er 
hvilken konsoll vennene dine kommer 
til å velge, og dette vil kanskje være aller 
mest avgjørende for de fleste, da der 
morsomste med mange spill er flerspiller 
delen og da er det spesielt gøy å kunne 
spille med venner. Tilsynelatende virker 
det som vi kommer til å gå inn i en av 
de mest likestilte konsollgenerasjonene 
noensinne så det er veldig vanskelig å 
gjøre et galt valg her.

Xbox One og Playstation 4:
     Kampen om konsollene

Tor Jan  
Derek Berstad

PS4 Xbox One
3490 Pris (Norge) 3990

29.11.2013 Utgivelsesdato (Norge) TBA (Est. Q1 2014)
x86 AMD «Jaguar», 8 kjerner Prosessor x86 AMD skreddersydd, 8 kjerner
AMD Radeon, 1152 Shaders GPU AMD Radeon, 768 Shaders

8GB GDDR5 RAM 8GB GDDR3 + 32MB eSRAM
500GB Intern (kan byttes) Lagring 500 GB Intern + Ekstern via USB 3.0

Ingen Bakover-kompabilitet Ingen
PlayStation 4 Eye, PlayStation Move 

(ingen inkludert) Motion-control Kinect 2.0 (inkludert)

Ja (via PS Vita) Ekstern skjerm Ja (via Smartglass)

USB 3.0 (2 porter)
Gigabit Ethernet

Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 2.1
HDMI ut (4k)

S/PDIF ut

Tilkoblinger

USB 3.0 (3 porter)
Gigabit Ethernet

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Wi-Fi Direct

HDMI 2.0 inn/ut (4k)
S/PDIF ut

IR ut
Betalt via PS+

(Gratis Nettleser og tilgang 
til Netflix Applikasjon)

Online tjenester Betalt via Xbox Live Gold
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HB anbefaler: Dollhouse

Serien handler om mennesker. Dukker. 
Den handler om folk som får fjernet 
alle minner og personlighet og får 
programmert inn en annen. Selskapet 
som driver med dette leier dermed ut 
dukker til å utføre forskjellige oppdrag. 
Det kan være alt fra en romantisk date 
til et bankran. Selskapet spør aldri hva 
dukkene skal brukes til, bare hva slags 
personlighet de skal få utlevert. Når 

“dukkeperioden” er over får de tilbake 
den gamle personligheten igjen, men 
uten å få vite hva de har gjort i fem år. 
De har leid ut kroppen sin, og selskapet 
kan dermed gjøre hva de vil med den. 
Absolutt hva de vil. Dukken Ekko er 
spesielt populær, og hun blir brukt i 
mange forskjellige oppdrag. Etterhvert 
virker slettingen av personligheter 
dårligere og hun begynner å ane hva 
hun er en del av. Dette er en serie som 
er gripende fra første episode, men 
heldigvis er det ikke så mange episoder, 
så man klarer å se hele serien i løpet av 
en helg.
2 sesonger, 13 episoder i hver.

Siri 
Tveitan 

Quiz
Spørsmål:
1. Hvor kommer mangoen opprinnelig fra?
2. Hvilken blomst symboliserer evig troskap?
3. Hvilken saus er vanlig å servere til gravlaks?
4. Hvilket land drikker mest øl?
5. Hvor mange prosent fett er det i smør?
6. Hvilken innsjø er verdens største?
7. Hva er mellomnavnet til Barack Obama?
8. Hva kan en mykolog utrolig mye om?
9. Fra hvilket tre utvinnes terpentin?
10. Hvilken jobb hadde Albert Einstein før han 

fikk vitenskapelig suksess? Svar:
1. India
2. Forglemmegei
3. Sennepssaus
4. Tsjekkia
5. 80 %
6. Det kaspiske hav
7. Hussein
8. Sopp
9. Furu
10. Assistent på et patentkontor

Elina 
Melteig 

Jumping Jack Av Robert Erlandsen
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19/10 Kl 18-ish IFI-Galla
15/10 Kl 20:00 Tirsdagsquiz
18/10 Kl 20:00 Biologisk aften
25/10 Kl 18.04 – 02.00 Oktoberfest på RF
26/10 Kl 18.04 – 03.00 Høstpølsefest på RF
08/11 Kl 18.04 – 02.00 Foajefest?
07/11 Kl 18.04 – 02.00 Battle of the bands  
 på RF
13/12 Kl 18.04 - 02.00 Semestersluttfest på  
 RF
29/10 Kl 20:00 Tirsdagsquiz på Neuf
30/10 Kl 19:00 Debatt: Stop the presses!  
 på Neuf
4/11 Kl 19:00 Upopulær aften: Personvern  
 og privatliv, på Neuf

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

Mange tror at vi etter vår død
skal straffes med evig pinsel og nød

DANSEBJØRNENS BAKSIDE

Med nye oppfinnelser, fakta og viten
Kan alle reddes i siste liten

Avlatsmaskinen fungerer så her:
Du drar til et sted og tar av dine klær

Naken som Eva stiger du inn
i et avlangt, elektrisk skrin

Boksen lukkes og det blir lys
angeren blir til et fryktelig gys

Det spilles tecno mens huden brennes
de hinsidige flammer skal virkelig kjennes

Nåler av UV-lys borer din hud
for å minnes den store, allmektige Gud

Så bot for din synd i menneskegrillen
så slipper du senere helvetesilden…


