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LEDER
Vær hilset kjære leser og velkommen til den 
tilsynelatende mest egosentriske utgaven 
av Vitenmålet i avisas historie! Takket være 
en rekke bisarre tilfeldigheter endte denne 
utgaven opp med et enestående antall bilder 
av undertegnede. Når antallet passerte syv 
bilder, tenkte jeg ”jaja, kan jo liksågodt bare 
se hvor mange bilder jeg får sneket inn!”

Det har skjedd mye spennende siden forrige 
utgave. Generalforsamlingen skjedde, noe 
som bebuder anmarsjen av en ny Bibliotekar. 
Jeg kan uten tvil påstå at Redaksjonen og 
Vitnemålet er i trygge hender hos Elida 
Kristine Engseth! Det gratuleres!

Til den som leser denne lederen, omså du er 
ferdig med alle eksamener, ikke har hatt din 
første eksamen enda eller om du ligger klemt 
mellom analyse 1 og mekfys, slapp av. Alt 
kommer til å gå bra og det kommer fra han som 
har strøket syv eksamener og fremdeles ikke 
har lært seg å takke nei til litt ekstra arbeid 
på toppen. Så lenge man har gode venner å 
omringe seg med er det ingenting som kan 
stoppe dere. Og kaffe; venner og kaffe!

Lykke til på eksamen, og når den tiden 
kommer; god jul!

Morten Nygård, Bibliotekar
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Heime hjå Stian og Morten Nygård
Tekst: Sveinung Hansen Seltveit og Eirik Runshaug
Foto: Eirik Runshaug

Langt utanfor Trondheim by, forbi Lerkendal, bortom Sluppen 
og opp forbi Okstadbakkane bur brødrane Nygård. Ein må ikkje 
prøve å finne ein klassisk studenthybel gøymd bort i ein kjellar 
eller liknande, dei bur nemleg i eitt tre-etasjes rekkehus midt blant 
barnefamiliar og pensjonistar på Tonstadgrenda. I klassisk “Heime 
hjå”-stil står dei i dørkarmen og 
ynskjer oss inn. Dette er ikkje den 
verste dagen å vere journalist på, 
me skal få både taco og øl!

Eitt herleg måltid (sjølv om 
reportarane stiller spørsmål 
ved bruken av blomkål i taco), 
tre etasjar og eitt tresifra antall 
kvadratmeter seinare set me oss 
i sofaen med kaffi, baileys og 
heimelaga sjokoladepinnar for ein 
god prat:

Kor mange bur de her?
No bur det fire stykk i huset - Stian, Morten, Julie og Sondre. 
Sondre, ein arkitektstudent frå Mo i Rana og Julie, kjærasten til 
Stian. 

Korleis kjenner de kvarandre?
Stian: Eg og Morten er brødre (sjølvsagt). Sondre sin familie 
har hytte på samme plass som vår, så me har tilbrakt så og sei 
alle helger frå me var 8 til me blei 18 år saman. Det var alltid ein 
barndomsdraum at me skulle flytte saman, sjølv om ingen trudde 
at det faktisk skulle skje. Julie og eg har vore i lag i halvtanna år, 
og praktisk talt budd saman i eitt år allereie, så kvifor ikkje la ho 
flytte inn?
Morten: Det har blitt mykje ryddigare etter at ho kom inn. Og 
fleire sjokoladepinnar.
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Korleis er det å bu saman med broren sin?
Morten: Vi vert vel ikkje lei av kvarandre, ikkje enno i alle fall. Alt 
tilseier at me bør verte leie av kvarandre, med tanke på at me bur 
saman og går på sama studie med 
same fag.
Stian: Og same mor.
Og korleis er det å bu med både bror og 
kjæraste?
Stian: Ikkje noko problem, eg bur jau 
med mine to beste venner. Hadde 
dei ikkje likt kvarandre, hadde det 
vore eit problem, men når eg ikkje er 
heime sit dei i lag og spelar Minecraft.

Kven i husholdninga har størst tissefant?
Morten vinn på stein-saks-papir.

Pikk eller pung?
Morten: Pung
Stian: Pikk

Skulle de ynskje at de budde nærmare sentrum?
Stian: Nei, eg diggar Tiller. Vi har godt kollektivtilbod, 
shoppingmoglegheiter og Noregs største 3T med både Jacob 
Linder, Morten Hegseth og symjebasseng!
Morten: Kunne eg tatt med meg huset og leia nærmare sentrum, 
sure, men det blir vanskelig.

De er kjent for å gjere mange impulskjøp, kva er det raraste/mest 
ubrukelege de har kjøpt?
Morten peikar umiddebart på Lego-Millenium Falcon, men 
Stian forsvarar det med å påpeke at det trass alt er verdas største 
legoromskip. Ein ljosande flamingo (som gutane har mange av) 
som ikkje ljoser er også eit godt forslag. I kjellaren finn vi eit Coca 
Cola-kjøleskåp som vart kjøpt på impuls på dagen. Trass i alle dei 
gode eksempla meiner Stian at han ikkje angrar på noko.

Fra venstre: Stian, Morten og Sondre
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(Til Stian) Er du stolt av broren din som har vorte rektor i Spanskrøret?
Ja, veldig! Kunne ikkje vore meir stolt!
(Til Morten) Er du skuffa over broren din som ikkje har hatt nokon 
styreverv? 
Morten: Ja, han er veldig teit!  Eg trur han hadde gjort ein 
fortreffelig jobb som Bibliotekar.
Stian: Eg angra faktisk litt på veg heim frå generalforsamling.

Morten, korleis vil du som Rektor plassere deg i Baumrinds kontroll/
varme-modell?
Den varmare delen av spekteret i alle fall, og heller ikkje så veldig 
kontrollerande heller trur eg. Om eg kan omsetje til det imaginære 
planet vil eg tru at eg ligg på 0,9+0,5i (1.03e^0.5i på polarform).

Kva er dykkar beste tips til nye styremedlem?
Morten: Ikkje sett deg på røret ditt på bussen, ver snill og 
inkluderande.

Har de fått bort spyet under peisen? (Dei som veit, veit…)
Stian: Det er det ingen som veit, me ser i alle fall ingenting.

Kva er det vanlegaste skjellsordet i huset?
Fettoter er fint. Eigentleg alt du kan sette ‘fett’ framfor, til dømes 
fettpeis. Det plar eigentleg å kome veldig naturleg, og me brukar 
så mange forskjellige ord at eit skjellsord er heldig om det vert 
bruka fleire gonger. 

Takk for oss - me kjem gjerne igjen!
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HJERNETRIM
JULENØTTER

1. Hvilke to julekalendere viser NV-gangen i år?
2. Ifølge godt.no, hvor mange kilo klementiner spiser en 

gjennomsnittsnordmann i året?
3. Hva heter programlederne i NRKs Julenøtter?
4. I følge eldre juletradisjon, hvor mange reinsdyr drar 

julenissens slede?
5. Hva er tittelen på Sjaman Dureks nye kontroversielle bok 

som ble utgitt i oktober i år?
6. Hvem gjemmer seg bak julenisseforkledningen? (se bilde)
7. Hvilken kjent skuespiller spiller i julefavorittene Die Hard 

og Love Actually?
8. Hva er navnet på den kantete nye Tesla-modellen?
9. Hvilken historisk hendelse fant sted natt til andre juledag 

1776?
10. Hvor mange ganger er Bibliotekar Morten avbildet i denne 

utgaven av Vitnemålet?

1. Jul i Blodfjell 2 og Jul i Blåfjell, 2. 6 kilo, 3. Øystein Bache og Rune Gokstad, 4. 
8, 5. Spirit Hacking, 6. Lewis Capaldi, 7. Alan Rickman, 8. Cybertruck, 
9. Washington og co. krysser elva Delaware, 10.15, Rebus: Risgrøt

REBUS
Laget av Tore-Andre Øverby
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Stjernevandring og chill på førsteklassetur
Tekst: Sunniva Klakegg
Foto: Saule Trepekunaite

Endelig var dagen kommet 
da førsteklasse skulle på 
overnattingstur til Sletvik felt-
stasjon. Storfornøyde elever 
forlot Gløshaugen like etter 
klokken fire, torsdag den 
syvende november for å bli 
med på en tur arrangert og 
betalt av NTNU. Nytt av året er nemlig at alle nye lektorstudenter 
i Realfag reiser på tur sammen for å bli bedre kjent med 
hverandre. Egentlig skulle denne turen ha vært tidligere i høst, 
men på grunn av en oversvømmelse hadde både destinasjon 
og dato blitt endret. Med seg på turen hadde elevene sekker 
fylt med tursko, sjokolade, spill og varme ullsokker, mens 
skolesakene var lagt igjen hjemme (Yeyyy).

Ved ankomst fant elevene seg til rette på rommene før det var 
duket for middag. Måltidet bestod av en helt fantastisk lasagne 
med salat og hjemmelaget loff. Spiste man seg ikke stappmett 
på den, fikk vi dessuten servert masse deilig iskake til dessert. 

Noen likte maten så godt at de 
dessuten tok med seg noe hjem. 
Tror flere med sikkerhet kunne 
si seg enig i at det var det beste 
måltidet på lenge.

Utover kvelden var det flere 
aktiviteter man kunne være 
med på. Først hadde vi en 

vanskelig quiz der alle deltok. Spørsmålene var alt mellom 
fysikkpensum til hvilket dyr som har størst penis i forhold 
til størrelse. Etterpå var det mulig å bli med på en liten tur i 
mørket under stjernehimmelen. Og om ikke stemningen var på 
topp fra før av, forsikret Dave seg om at alle koste seg med å 
dele ut gifler.

Vinnerlaget: de LUReste fra førsteklasse!
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Etter kveldsturen var det en gjeng som bestemte seg for å 
snike seg ut og ned til havet. For det var vel egentlig ikke 
helt lov å nattbade. Likevel bestemte Julie og Sunniva seg 
for å ta seg et raskt nakenbad. Og da mener jeg veldig raskt, 
for det var utrolig kaldt. Lina ble også med, til hennes store 
fortvilelse ettersom hun tapte i oddsen. Samtidig som dette 
foregikk ute, var det spilling og prating inne. Folk ble sittende 
svært lenge og det var vel ikke før halv fem at alle hadde lagt 
seg til å sove.

Tidlig fredag morgen fikk vi en deilig frokost før bussene 
reiste tilbake mot Gløs for å rekke forelesning. Ikke at så altfor 
mange dro på dit (hvertfall ikke jeg), men det ble uansett satt 
pris på å få komme hjem tidlig for å ta seg en liten lur før 
julebordet startet. Vi vil takke NTNU, alle som planla turen 
og alle som var med på turen! Vi hadde det kjempegøy!



Bare hold ut bittelitt til

Før du kan glemme hele exphil

Juleferien nærmer seg nå

Tanken gir meg nesten stå

For snart er vi på reise hjem

Til familie, snø og multekrem

Der får du aldri omelett

Farmor lager mat så du blir mett

Aldri tenk på skole du kunne lest

Dra heller ut på romjulsfest

Legg også fra deg dine skrivesaker

Bruk heller tid på å spise julekaker

For om ikke lenge er ferien over

Og du igjen her oppe sover 

Da venter mange flere planer
Og sikkert altfor mange sladerfaner

Så kos deg gløgg og gjør det du vil

Det er veldig lov å ta det chill

For det har du fortjent deg nå

Og husk at du er veldig rå

Og helt tilslutt så vil jeg si

Nå kan du sove og stå på ski

Men etterpå så må du hit igjen

For vi trenger deg i Lur-familien.

POESI PÅ SIDE TRI
Dikt av: Sunniva Klakegg
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Oi oi oi, nå har det skjedd igjen. Det begynner å bli kaldt, DNV-GL har 
delt ut kake og Kontoret går gjennom minst to kanner kaffe om dagen. 
Dessverre er ikke juleferien bare en dans på daljer. 

I juleferien er det vanlig for mange av oss å reise hjem til familien, hvor 
vi gjerne møter den delen av slekta man ikke ser så ofte ellers. Her spiser 
man gjerne (for mye) mat, krangler om hvem som skal kjøre hjem og 
ikke kan drikke vin, og selvsagt sosialisere med gamle grandtante. Er 
man først her er det bare et spørsmål om tid før de spør “hva studerer 
du nå da?”. Om man studerer lektorutdanning i realfag svarer man mest 
sannsynlig “lektorutdanning i realfag”. Here we go. Bestikk går i gulvet, 
en bølge av knusende glass høres gjennom hele huset, du ser drøvelen 
til tante nesten bli revet av og slukt før hun utrbyter “elektroutdanning 
i realfag, ja!”. Nå er hun dratt opp og begynner på talen om hvordan 
“Norge trenger flere ingeniører”. Etter litt for lenge klarer du å avbryte 
henne og oppklare at du ikke studerer noe med strøm, men skal bli lærer. 
”Jada, er viktig det også”, sier hun. Her gjelder det altså å klare å motstå 
presset om å bytte til elektro, det er enklere sagt enn gjort skal jeg si deg. 

I disse tider flykter studentene fra bartebyen som nordlendinger fra 
Nord-Norge. Ulikt nordlendingene, møter mange studenter på det som 
kalles “savn”. Dette savnet kan oppstå av mye forskjellig. Enkelte lengter 
tilbake til vennene sine og å finne på noe mer enn å holde streaken på 
473 dager i live. Andre lengter tilbake til det å forsvinne fra alt som heter 
bekymringer og sorg til en varm kaffekopp i godt selskap på Kontoret. 
Det man må passe på i de to-tre ukene man er M.F.T. (Missing From 
T-town) er å ikke la savnet bli for stort. Vit at alle vennene og Kontoret 
er her når du kommer tilbake neste år. Prøv også å ikke gråt alt for mye 
når du leser “samfunnet”. 

Man kan se på juleferien som belønning for en (i varierende grad) vel 
gjennomført eksamensperiode. Avhengig av hvordan denne perioden 
gikk, kan man ende opp i Limbo, det grumsomme stedet som ligger på 
grensen mellom bestått og ikke bestått. Schrödingers karakter om du 
vil. Dette pleier vanligvis å ordne seg ganske greit, du skal få en kont 
i sommer, og studielånet er (mest sannsynlig) sikret for neste semester 
også, tror jeg. Uansett, så er ferien her, eksamen er overstått for denne 
gang, og det er ingenting å gjøre med det nå. Så nyt pausen, tøm tankene 
og gjør deg klar for et nytt semester. God jul og godt nyttår! 

Hjelp, juleferie!
Tekst: Eirik Runshaug



GASTRONOMISK GIRA
Tekst og foto: Ferdinand Marnburg

HOHOHO! Det er endelig desember, og for en person som er 
oppvokst i et hus der det har vært opphetede diskusjoner om 
hvilket juletoalettpapir som brakte med seg mest julestemning, 
har forberedelsene holdt på lenge! Julepynten er oppe, og i 
skrivende stund eksisterer det tre julekalendere på hybelen, 
men viktigst av alt så har evige unnskyldninger til å lage julemat 
oppstått!

For mange studenter er julekosen   noe 
som utelukkende hører hjemme hos mor 
etter endt eksamenstid, og ikke noe som 
hører hjemme innad i hybellivet. Her tar 
de feil! For å motbevise dem skal jeg nå 
vise hvordan du kan lage god ribbemiddag 
med stil! 

Det første du må gjøre er å kjøpe ribba, og for å sikre det beste 
resulatet, gjør det gjerne et par dager i forveien. For økonomiens 
del anebfaler jeg å kjøpe ribba fryst, og så tine den så fort som 
mulig. Før du krydrer anbefaler jeg å sørge for at svoret er kuttet 
i dype ruter. Selv på de forhåndskuttede ribbene er det mye 
rom for forbedring. Ribba bør helst krydres minst en dag før 
den stekes, men har du litt dårlige planleggingsferdigheter eller 
er ekstremt glad i prokastinering kan det også gjøres en time 
før. Ikke til samme smakshøyde, men fortsatt godt. Ikke hold 
tilbake på krydderet; bruk rimelig med salt og pepper og gni 
inn alle sider av ribba! Dekk til, og legg den tilbake i kjøleskapet 
til ca. 3 timer før servering.

Når dagen for servering har ankommet 
legger du ribba i en langpanne med svoren 
opp. Lag en liten aluminiumssnøball og legg 
den midt under ribba slik at midten av ribba 
er litt hevet. Hell så over vann til det er et par
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cm i bunnen av langpanna. Et sted mellom en halv og en hel liter 
burde holde. Dekk så hele langpannen med aluminiumsfolie, 
og sett den inn i en 230 graders forvarmet ovn i 45 minutter. 
Etter dette reduserer du temperaturen i ovnen til 180 grader, 
fjerner folien før du lar ribba stå i ovnen i 2 x 45 minutter til! 

De siste 30 minuttene brukes til å tilberede 
resten av måltidet. Som tilbehør anbefales 
mandelpoteter, surkål, rødkål og hvis 
du virkelig ønsker å slå på stortromma, 
medisterkaker og julepølse! Kok potetene, 
varm opp kålen og stek eventuelt julekjøtt i 
en stekepanne. Mens du gjør dette skal ribba 
ha gjort seg klar! Svoren burde være sprø 

nå, men om du oppdager at det er problemer så kan du slå på 
grillelementet i ovnen de siste minuttene. La nå ribben hvile et 
lite kvarter før servering.

I bunnen av langpanna vil det nå ligge masse 
ribbekraft. Dette skal såklart brukes! Ca. 5 til 
10 minutter før ribben skal ut av ovnen, smelt 
et par spiseskjeer smør i en kjele og la det så 
begynne å få litt brunfarge. Legg så til like 
mange spiseskjeer med mel, og visp til du får 
en nøttebrun farge. Ta så ribbekraften og hell 
oppi litt etter litt mens du visper kontinuerlig. 
Fortsett til all ribbekraften er brukt opp. (Om du fikk litt lite 
ribbekraft kan du bruke kjøttbuljong for å kompansere). Smak 
til med salt og pepper. 

Server på det fineste servise du har og pynt 
med lys og røde servietter! Feliz Navidad! 
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Vurdering av emner
Anmeldelse av Examen Philosophicum, EXPH0300
Studiepoeng: 7.5, Obligatoriske seminarer: ja, obligatoriske arbeider, hjemmeeksamen.

Jeg felte noen gledestårer da jeg så at jeg skulle møte opp i 7/9 seminarer 
i exphil samtidig som jeg var i praksis. Det eneste jeg ville var jo å være 
på skolen mandag mellom kl.18 og 20 og snakke om svaner, filosofer og 
selvkjørende biler.

NOT!!! 

Til tross for, eller mulig på grunn av, en ekstremt negativ holdning til 
faget, har det vist seg å være sånn passe ålreit. I seminarene får man 
vite highlightsene av pensum og preiket litt med andre mennesker. 
Seminarlederne har ingen forventninger til at du skal ha noe fornuftig 
å bidra med og det hele oppleves som veldig lavterskel. På grunn av 
seminarene er det absolutt ingen grunn til å dra i forelesning eller kjøpe 
pensumbøkene og man har likevel relativt god kontroll på pensum.

Øvingsoppgaven var på 1200-2400 ord, og man samarbeidet i grupper 
på 4. Det betyr 300 ord per pers (QUICK MATHS!). Flervalgstesten kan 
man gjøre sammen med andre, du kan bruke internett og du trenger 
20/30 riktige for godkjent. Feiler du kan du prøve en gang til. Antall ord 
på hjemmeeksamen er i følge seminarleder “ikke så nøye” (men ligger 
fomelt sett på 1200-2400 ord), og du får en måned på å skrive oppgaven.

Samfunnskontrakten (i politisk filosofi) sier at mennesket må gi 
opp litt av sin frihet for å få beskyttelse og rettigheter i samfunnet. 
Universitetkontrakten (i min filosofi) er at man må gi opp litt tid til 
exphil for å få en grad fra universitetet. I tillegg til det er livet hardt og 
så dør du. Hvis du har to timer til overs i uka til å dra i seminar (og du 
kan velge selv når), så er ikke Exphil så ille som det høres ut som.

Karakter: obligatorisk

Anmeldt av: Eirin Haugsvær Monsen.
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Anmeldelse av Datamaskiner og Digitalteknikk, TDT4160
Studiepoeng: 7.5, Lab: ja, 4t digital eksamen.

Emnet TDT4160 Datamaskiner og digitalteknikk er et emne som 
tidligere har vært obligatorisk for lektorstudentene med matematikk og 
informatikk som fagkombinasjon. Dette er endret, og har blitt et valgfag 
for de med informatikk som hovedfag. Når man må velge mellom fag, 
er det fint å vite litt om fagene man velger mellom.

I TDT4160 lærer man om datamaskiners oppbygging. Hvordan en 
prosessor er bygget opp og hvordan den samhandler med andre enheter. 
Dette er gjort på en god pedagogisk måte hvor lærebok og foreleser 
kommer med relevante eksempler og forklaringer fra den virkelige 
verden, og man som student får satt emnet i perspektiv. I tillegg er 
læreboken (for det meste) faktisk ganske god og lettleselig.

Emnet er derimot et av de klassiske NTNU-emnene med et elendig 
øvingsopplegg. Øvingene er ment å gi studentene bedre forståelse av 
prosessorers virkemåte gjennom programmering på veldig lavt nivå i 
assemblykode. Man får derimot ikke noen særlig opplæring i assembly, 
bortsett fra et 83-siders kompendium du blir anbefalt å lese gjennom 
flere ganger før øving 1. Jeg kan med glede meddele at dette er feil, og 
øvingsopplegget kan greit kokes, dog ikke like lett som før, ettersom 
man nå må krysse av at «dette er mitt eget arbeid og jeg leverer i henhold 
til NTNUs reglement for plagiat». Man må derfor rote litt rundt med 
koden fra koken slik at den blir forskjellig nok til at det går gjennom.

Oppsummert er dette et veldig interessant emne. Øvingsopplegget er 
det bare å bli ferdig med, men er med på å styrke forståelsen. Emnet 
styrker derimot ikke dine IT-kunnskaper, derfor passer emnet generelt 
alle som vil lære mer om datamaskiner, og er ikke nødvendigvis mer 
nyttig for en spesifikk fagkombinasjon på lektorutdanningen.

Terningkast: 5

Anmeldt av: Eirik Sebastian Runshaug
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KRÅKELURENS 5-ÅRSJUBILEUM
Tekst: Morten Nygård
Skål kamerater, godt humør!
For lenge siden (ca. 3 millioner 
og 75 tusen minutter for å 
være unøyaktig) fant en gjeng 
drikkeglade karer ut at det var en 
god idé å starte et realt herrekor. 
De møttes på en kjeller ca. 48 SvEoh (Stig van Eijk over havet) 
hvorpå de la grunnlaget for det vi idag kjenner som Kråkeluren. 
Takket være deres uvurderlige innsats er det ikke en student i 
Trondheim by som ikke kjenner igjen det distinkte utseende til et 
mord kråker ute påny en studentersang.

I år hyllet vi deres innsats med en heidundrende galla i sann 
Kråkeluren-stil. Alt fra lokalet til maten og underholdningen var 
preget av Kråkelurens særegne måte å gjøre ting halvveis på. Det 
er derimot et kjent faktum at kråker elsker alt som skinner, så 
følgelig var det et punkt hvor vi ikke sparte på noe. “Dalja den må 
være lekker!”, og lekker ble den.

Bare for å ha alt på det rene vil jeg gi et kjapt recap av kveldens 
høydepunkter, slik at de som leser denne artikkelen om ytterligere 
fem år kan finne inspirasjon. På ulike tidspunkter i løpet av 
kvelden avslørte vi til kveldens talere, som opp til det tidspunktet 
var uvitende, at de var kveldens talere. Poenget med dette var at 
talene skulle holdes korte og konsise. I stedet fikk vi rekordforsøk 
på bl. a. lengste tale, lengste tale med minst innhold og “hvor 
lenge klarer jeg gjenta meg selv før jeg blir skålet ned av scenen?”

I en sjokkerende vri prøver Kråkeluren seg på noe faktisk 
pedagogisk (hva skjer med det???) Kråkefar annonserer at alle 
ukråker må reise seg og gå opp på scenen. Alle kråkene ute i salen 
lurer da selvfølgelig på; “Hva skal dere synge for oss nå?” BOOM! 
Flipped classroom! De på scenen rører hjerter med sine vakre 
fremførelser av ”Kråkevisa” og ”En øl i handa”.

Jeg gleder meg til å se hva Kråkeluren utretter de neste fem for 
ikke å snakke om de neste femti årene, men vær på vakt kjære 
kråke; tidsnok kommer sorgen.
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STIANS SPILLTIPS TIL JULA
Tekst: Stian Nygård
Betrayal at House on the Hill - Et spill som aldri spilles på samme måte. 
Brettspillet utfolder seg etter hvordan 
du selv spiller det, og det bygger på 50 
unike historier, alt etter hva som skjer 
underveis. Hovedhistorien går ut på at 
et utforskningsteam på 6 personer er 
innesperret i en gammel, og muligens 
besatt herregård. Oppgaven er å 
utforske husets mørke hemmeligheter. 
Samtidig kan en av lagkameratene dine 
være en forræder, uten å vite det selv, så 
vær på vakt! Utrolig gøy, kan anbefales 
på det sterkeste.
Antall spillere: 3-6 (jo flere, desto bedre)! Tid: Esken sier 60 min, realiteten 
sier ca. 3 timer.

Rummikub – Trim for de små grå hjernecellene. 
Dette er et spill som går ut på å få lagt ut alle 
brikkene man har på sitt eget spillbrett. Brikkene 
består av tall fra 1-13 i fire forskjellige farger. 
De legges ut enten i stigende rekkefølge, eller 
med samme tall i ulik farge, og man kan bygge 
videre på det andre spillere har lagt ut. Dette 
skaper veldig mange forskjellige måter å legge ut 
på, og gjør dette til et spill der man må se etter 
muligheter og mønstre.
Antall spillere: 2-4. Tid: Ca. 30 min.

Ticket to ride – Hvem kan bygge de beste togrutene? Dette spillet går ut 
på å bygge ut forskjellige togskinner mellom bestemte destinasjoner. Man 
får utdelt hver sine (hemmelige) oppdrag, med et mål. For eksempel kan et 
oppdrag være å bygge en rute mellom Mo 
i Rana og Trondheim (Nordic Countries). 
Man bruker da fargekodede tog, trekker 
kort og bygger ut, helt til man er fri for 
tog. Hvis man klarer det før tiden er ute, 
får man ekstrapoeng, og hvis ikke får man 
minuspoeng. Veldig enkelt å lære.
Antall spillere: 2-3 (noen versjoner kan ha 
opptil 5). Tid: 30-60 min.
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Intervju av det nye Hovedstyret
Tekst: Eirik Runshag, Per Sebastian Alnes-Svae, Tore Øverby

Vitnemålets utegående reportere har i disse travle eksamenstider 
overfalt det påtroppende Hovestyret med noen velutvalgte 
spørsmål. Les hva de svarte i teksten under!

Spørsmålene:
1. Hva gleder du deg mest til med å være i Hovedstyret?
2. Hvor mange spanskrør tror du du kommer til å knekke i løpet 

av din periode?
3. Fuck, marry, kill med resten av Hovedstyret?
4. Hva er den beste og verste julegaven du har fått?
5. Kommer du til å gjøre en bedre jobb enn din forgjenger?
6. Hva er din verste egenskap?

Morten - Rektor
1. Jeg har jo vært i styret et år allerede, 

så har vært med på mye av det 
som er av eksterne arrangement, så 
gleder meg til å sjefe de andre rundt 
og dele ut spanks i hytt og gevær. 
Så kan det jo hende at jeg får brukt 
dobbeltstemmen min.

2. Basert på tidligere år, kanskje 2. 
Lederrøret er litt vanskeligere å 
knekke, skal absolutt prøve å ikke 
gjøre det.

3. Fuck Svein, marry Emma. Hmm, hvem liker jeg ikke i styret… 
Kan jeg få drepe Per fra gamlestyret? Nei, ok, da dreper jeg 
Emil.

4. Beste var et elektrisk keyboard. Verste var en bokser i størrelse 
XL fra en kompis for et par år siden. Det var moren hans som 
hadde kjøpt den. Smigrende at hun trodde jeg hadde så stor 
pi… *kremt* men den er veldig god å gå i!

5. Skal selvsagt prøve, men jeg tror det blir veldig vanskelig, hun 
gjorde en strålende jobb.

6. Livredd for å snakke i telefon, så mye av kommunikasjonen 
kommer til å gå via epost.



21

Ninni - Inspektør
1. Skrive søndagsinnlegg, neida, jo 

litt. Jeg gleder meg til å se hvordan 
styret arbeider, men også få lov til 
å være med og påvirke og gjøre 
morsomme ting.

2. Jeg håper jo ingen da, men det er 
kjedelig å ikke bruke de.

3. Drepe Elida, så Ingrid kan bli 
bibliotekar. Gifte meg med 
Morten, for mest mulig makt. 
Ligge med Svein, så kan vi gjøre 
det i en hengekøye #TurLUR 

4. Den verste julegaven er fra da jeg var åtte år og fikk en lysestake, 
det er et de mest skuffende øyeblikkene i livet mitt. Beste må 
være jentetur jeg fikk av venninne mine.

5. Jeg hadde garantert gjort en dårligere jobb på IT-biten, men tror 
jeg kommer til å gjøre en bedre jobb på søndagsinnleggene;)

6. Jeg er fryktelig ubesluttsom og kanskje at jeg er elendig i å 
komme til poenget i en historie.

Eirin - Kontorsjef
1. Bli kjent med folk og gå på 

eksterne arrangement.
2. Jeg tror jeg kommer til å være den 

i styret som spanker hardest, så 
det blir nok mange.

3. Fuck: Svein, Marry: Morten, Kill: 
Emma

4. Beste: støvmopp, det var så 
støvete på rommet mitt. Verste: 
dildo av daværende kjæreste.

5. Jeg har lyst til å gjøre det bedre!
6. Ta på meg for mye ansvar.
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Emma - Personalansvarlig
1. Alt. nei, kanskje styremøter?
2. 5+1.
3. Marry Morten i alle fall. Lurer på 

om jeg skal kill eller fuck Eirin… 
Fuck Eirin og kill Svein.

4. Den verste må være biografien til 
John Arne Riise, den har jeg aldri 
åpnet. Beste er billetter til Justin 
Bieber.

5. Ja.
6. Legge meg klokken 2.

Ole Hermann - Vaktmester
1. Festing, relatert festing. Og å bidra da.
2. Forhåpentligvis mange, neida, ingen. 
3. Drepe Morten. Hvem er den beste 
konen? Marry Eirin, fuck Emma.
4. Fikk sydentur, det var bra. Verste er en 
pakke wienerpølser.
5. Nei tror ikke det, men kan prøve. 
6. Dårlig på å komme på morsomme 
svar. 

Svein Ove - Gymlærer
1. Det må være å være leder over 

den fantastiske idrettskomiteen, 
og ikke minst eksterne 
arrangement.

2. 3 stykk, noe som jeg synes er få
3. Fuck: Ninni, Marry: Frida, Kill: 

Morten; for å ta plassen som 
leder.

4. Beste: en god tursekk. Verste: 
ullundertøy jeg fikk som 
fireåring. 

5. Ja.
6. Hater å tape.
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Elida - Bibliotekar
1. Jeg gleder meg til å samarbeide 

med alle i hovedstyret. Det 
virker som at det blir en veldig 
fint samhold!

2. Veldig få, kanskje 2
3. Fuck: Svein, Marry: Emma, Kill: 

Ninni.
4. Beste: jeg fikk en leke laget av 

broren min da jeg var seks år 
gammel. Verste: jeg fikk for 
noen år siden fem kakeformer i 
samme størrelse.

5. Nei, men satser på at den blir 
like god!

6. Merker nå i eksamensperioden at jeg ikke alltid stoler på meg 
selv. 

Emil - Fagleder
1. Det jeg gleder meg mest til er 
alt som skjer, knytte sterkere bånd 
til linjeforeninga og alle de fine 
utfordringene. (Nei fy faen je kan itte 
høres så jævla dum ut).
2. Spanskrør? Åja sånne ja.. 
akkurat fouriertransformen av 0.
3. Tatt livet av rektoren, gifte seg  
med Ole Herman og knulle Svein.
4. Sokker.
5. Uten tvil.
6. Ikke ha selvinnsikt.
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Frida - Faddersjef
1. Gleder meg mest til å lage 

fadderuka med fadderkomiteen, 
til selve fadderuka og bli kjent 
med alle de nye.

2. Planer om å knekke 0
3. Jeg kjenner ikke folka så godt, men 

gifte meg med Kristine (praktisk i 
forhold til familie), Fuck Svein og 
kill Ole.

4. Verste: håndkle i en alder av 11 
år. Min første mobil må være den 
beste!

5. Skal prøve å gjøre en like god jobb hvertfall og prøve å endre 
på tingene som ikke funka så bra.

6. Veldig dårlig på å ta avgjørelser, hvertfall på små bagatelle 
avgjørelser. 

Kristine - IKT-ansvarlig
1. Til å få en komite.
2. Aldri knekt et, så
    E(knekke spanskrør)=0
3. Hahahha, nei det mener du ikke… Kan 
jeg drepe alle sammen? Men jeg husker 
ikke hvem som er  styret (så finner ho 
fram bilde av det nye styret). Gifte meg 
med Frida, drepe Ole Hermann (‘’kjenner 
ikke han’’), knulle Svein.
4. Det har jeg aldri tenkt over, 

eeeeeeehhhh, verste er også blitt den beste. Alltid sagt at jeg 
ikke skal ha iPhone, men da jeg fikk det, begynte jeg å grine 
fordi jeg ville ikke bli kvitt med min gamle tlf(sony ericsson 
W595). Men veldig glad for den gaven den dag i dag.

5. Jeg hadde ingen , hahahahaha xD
6. Oi, jeg har mange, men Per legger ned veto på at jeg ikke liker 

ost.  



JULEBORD 2019
Den 8. november var det nok en gang duket for høstens vakreste 
eventyr; julebord. LURinger fra fjærn og nær møtte opp i den fine-
este stas for å nyte godt selvskap og selvfølgelig noe godt i glasset.
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I høst har alle de tillitsvalgte på lektorutdanningen jobbet mye 
med organiseringen av 5. semester. Det ble i våres nedsatt en 
arbeidsgruppe med oppgave å se på hvordan strukturen av 
lektorløpet kunne legges om for å bedre arbeidsmengden. I høst 
har LURingen Endre Rundsveen sittet i denne gruppa. I oktober 
kom rapporten ut på høring, med tre ulike modeller. Ninni, 
David og Siri har jobbet med å samle inn innspill til høringssvaret 
samt fremmet studentenes mening til samtlige instanser, samt 
formulert et høringssvar på vegne av studentene. Helt mot slutten 
av semesteret skal den endelige rapporten diskuteres i FUL, så det 
blir spennende å se hvordan det går!

Veien videre: Etter nyttår tar Rolf Klokkerengen over for Siri 
Eskeland som FUL-representant og Ane Hovde Bø tar over for 
David Ramsvik som LTV ved IE. Ninni Maria Unneberg fortsetter 
som LTV ved NV. Vi kommer til å jobbe videre med 5. semester 
og IKKE MINST identitetsareal for LUR som det nettopp er satt 
sammen en arbeidsgruppe for. Og som vanlig, vi er her for å 
representere dere - så ikke nøl med å ta kontakt med oss!

De tillitsvalgtes spalte

Fra venstre: David Ramsvik, Siri Eskeland, Ninni Unneberg, Ane Hovde Bø, Rolf Klokkerengen
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Redaksjonen tester: mikro julemat
Tekst: Morten Nygård

I denne episoden av Redaksjoen Tester tar vi for oss et tema som 
ofte er oppe for diskusjon i disse dager; nemlig julemat. Vi samlet 
nettopp derfor inn et panel med vidt forskjellige tradisjoner; noen 
spiser pinnekjøtt, noen spiser ribbe og noen ville heller mistet en 
arm enn å spise torsk på julaften. Prosessen rundt det å lage julemat 
er ofte krevende, både tidsmessig og mentalt. I redaksjonen tar vi 
gjerne minste motstands vei, som i dette tilfellet var rundt grøten, 
og kjøpte inn noen utvalgte julefavoritter i hurtigmat format. Før 
vi beveger oss i det litt farlige territoriet som er julemat vil vi gi en 
liten backstory til hvert medlem i panelet.

Siri er julemathater generelt.
Eivind er veldig glad i papp.

Sunniva er generelt aldri kresen.
Rolf har generelt lite julestemning.

Stian kom inn med stemning (julegenseren var på).
Ferdinand er overgira på alt som har å gjøre med jul.

Morten er matansvarlig og kan dermed påvirkes i alle retninger.

Juletallerken
Med tanke på at dette er den første retten som 
lages for kvelden bruker panelet lang tid på 
å lese instruksene på pakken. Det er mye å 
tenke på når en skal tilberede slik mikromat. 
Skal man for eksempel stikke hull i plasten 
på over- eller undersida? Panelet sporer av 
og begynner å spekulere på hvilken vei en 
skal legge popcornpakker inn i mikroen og 
hvorfor det må være sånn ... Panelet drar 
sine konklusjoner mens juletallerkenen står 
å godgjør seg i 4 minutter i mikrobølgeovnen. Stian og Ferdinand 
tar på seg det edle oppdraget å anrette juletallerkenen på en 
tallerken for billedtaking.



30

Panelet får hver sin microbit mikromat og lar så tankene flyte fritt, 
og vi siterer:
”Fikk vi Fjordland på julebordet? Smaker det samme!” – Ferdinand.
”Det var godt, absolutt ikke som hjemme” – Stian
”Poteten var skuffende. Rødkålen var god” – Rødkålspiserne.
Utseende:              Smak:
        Lukt:                                       Julestemning:

Kjøttkaker
Etter den halvveis positive overraskelsen 
som var juletallerkenen går panelet over 
på en ny, litt mer utradisjonell, rett. Panelet 
unnskylder seg med at noen helt sikkert 
spiser kjøttkaker på julaften. Med helt 
identisk fremgangsmåtes som sist gikk 
denne retten betydelig kjappere å tilberede. 
Her er panelets konklusjon i sitatform:
”De er litt små” – Rolf
”Ertestuingen smakte ingenting” – Rolf
[Om ertestuingen] ”Som grønn luft”, - Eivind.
”Det kjedeligste jeg har spist på lenge. På pH-skalaen er det en 7” - Siri 
Utseende:              Smak:
        Lukt:      INGEN LUKT        Julestemning:

Pinnekjøtt
Panelet blir helt forferdet over synet som venter 
dem i pinnekjøtt pakken. Det ser ut som sykdom 
i pose. Ferdinand gjør den tabben at han heller 
sausen ut i vasken fordi den så såpass nasty ut. 
Litt motvillig tilbereder panelet denne retten 
også. Heldigvis klarte Smaken å gjenopprette litt 
av verdigheten som Utseende så grasiøst hadde 
kastet ned i sluken.
”Det så ut som en syk sau”.

Utseende:              Smak:
        Lukt:                                       Julestemning:
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Grandiosa
På barneskolen hadde vi alle den ene 
klassekameraten som hardnakka påsto at en 
tredjedel av nordmenn spiser grandiosa på 
julaften. I lyset av dette klarte ikke panelet 
å dy seg. Vi tester selvfølgelig også den 
originale grandisen. Merkelig nok er dette 
den retten som tar lengst tid å tilberede av 
alle rettene i denne testen ... Panelet morer seg 
over dette faktumet. Eivind påstår at det blir 
bedre av at det er servert på papptallerkener. 
Sitater om grandiosaen:
”Jeg synes det var like lite julestemning som kjøttkakene” – Siri
”Mer paprika enn gradiosa” – Rolf
”Julestemning? Den får høyest karakter av meg” – Eivind
Utseende:                    Smak:
        Lukt:                                       Julestemning:

Sviskekompott
På toppen av kransekaka finner vi dessverre ikke 
kransekake i år, men dessert skal det uansett bli. 
Panelet splittes når sviskekompotten hentes ut av 
kjøleskapet. Enkelte klarer ikke spise opp skålen 
sin mens andre skraper den helt tom. 
”Jeg er litt usikker på forskjellen mellom 
julestemning og gamlehjem liksom” – Morten
”Kjempegodt” - En som vil forbli anonym
”Hadde nok latet som jeg hadde likt det, hadde jeg fått det hos 
svigers” - Rolf
Utseende:              Smak:
        Lukt:                                       Julestemning:



VEIEN VIDERE...

24. desember - Julaften

11. januar - Slippfest 
Naborevyen 2020

19.-23. januar - 
Spanskrøret til Åre


