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Velkommen, kjære leser, til årets første 
utgave av Vitnemålet (og første utgave 
under Bibliotekar Bendiks regime)!

Du vil kanskje legge merke til at vår 
elskede linjeforeningsavis har fått 
ny drakt. Vitnemålets visuelle profil, 
designet av undertegnede, har tatt 
form parallelt med at jeg har lært 
meg å bruke InDesign. Dersom man 
ønsker å knytte utviklingen av avisas 
nye design til pedagogiske teorier (som 
vi lektorstudenter gjerne gjør), så ville 
det definitivt vært John Dewey’s teori, 
“Learning by doing”!

Denne utgaven byr på et svært variert 
og underholdende program, som jeg 
håper dere alle vil like! Jeg er i hvert 
fall ekstremt stolt av redaksjonen, og 
alt vi får til! Merk at vi også har en 
innsenderkonkurranse (med premie!!!) 
basert på avisas innhold - se bakerst på 
avisa!

God fornøyelse!

Redaktør, Vitnemålet
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LUR er nemlig spredt over tre 
forskjellige fakulteter på NTNU (NV, 
IE og SU). Solvor og Bjarte sitter som 
lektortillitsvalgte (LTV) i student-
rådene for disse fakultetene, samt 
programrådet. Hovedoppgaven vår er å 
være et binde-ledd mellom studenter og 
institutt/fakultet. Vi skal representere 
deres saker og interesser og jobbe 
for et godt læringsmiljø på studiet. 
I tillegg sitter Sander i forvaltnings-
utvalget for lektorutdanningene (FUL) 
som jobber med kvalitetssikring av 
lektorutdanningen. 

For at vi skal gjøre studiehverdagen din 
best mulig vil vi gjerne høre nettopp 

dine meninger! Si fra om godt og ondt. 
Har du ellers spørsmål, så ikke nøl med 
å ta kontakt med oss. Om vi ikke vet, så 
vet vi hvem som vet!

Kort oppsummert: Vi representerer 
deg og resten av våre medstudenter. 
Har du en sak du synes bør tas opp? Har 
du spørsmål om noe som helst? Eller 
noe annet på hjertet? Eller skjønte du 
ingenting av det du nettopp leste over? 
Ikke nøl med å ta kontakt på mail, 
Facebook eller in person! 

Følg også gjerne på sidene våre slik at 
du kan få med deg saker som gjelder 
deg.

LEKTORTILLITSVALGTE
& FUL-REPRESENTANT

TEKST: Solvor, Bjarte & Sander

Lektortillitsvalgt for IE-fakultetet: Lektortillitsvalgt for IE-fakultetet: 
Solvor Sevland Solvor Sevland 
solvorse@stud.ntnu.nosolvorse@stud.ntnu.no

Lektortillitsvalgt for NV-fakultetet: Lektortillitsvalgt for NV-fakultetet: 
Bjarte Møllerup BogeBjarte Møllerup Boge
bjartemb@stud.ntnu.nobjartemb@stud.ntnu.no

FUL-representant: FUL-representant: 
Sander Høyland Sander Høyland 
sandereh@stud.ntnu.nosandereh@stud.ntnu.no

Facebook: Facebook: 
Lektortillitsvalgte Lektortillitsvalgte 
ved NTNUved NTNU

Instagram: Instagram: 
@ltvntnu@ltvntnu

Er det noe du synes burde være annerledes i studiehverdagen?
Si ifra til en av oss! 

Q&A OM IDENTITETSAREALET
TEKST: Ninni Maria Unneberg

Q: Har Spanskrøret noe med 
Identitetsarealet å gjøre?
A: NEI. Det er et rom NTNU har 
disponert til alle som går LUR - 
uavhengig om du er medlem av 
linjeforening eller ikke. Linjeforeningen 
har derfor verken ansvar eller noen 
form for prioritet på rommet.

Q: Hvem kan man spørre om 
man har spørsmål eller noe 
ikke virker?
A: De tillitsvalgte og ansatte. LTV-
ene Bjarte Møllerup Boge og Solvor 
Sevland. Kullkordinatorer og 
programkoordinator Ingrid Ertzgaard. 
Veileder Chris og programrådsleder 
Marius Irgens kan også kontaktes.

Q: Hvordan skal man 
registrere seg for 
smittesporing?
A: Vi har gått bort fra Excel-arket 
og over til NTNU sitt check-in-

system. Henger QR-koder på rommet. 
Finner du ikke dette kan du søke opp 
rommet manuelt (DU2-132) eller følge 
denne linken: https://innsida.ntnu.
no/checkin/room/37824. Dette gjør 
prosessen med eventuell smittesporing 
mye enklere. HUSK å sjekke inn!

Q: Hvordan er det med 
prioritet og sånn nå da?
Nå forsøker vi på en fri flyt da det ser 
ut til å fungere fint. Også kan man jo 
ha en liten tanke om at dersom det 
kommer en førsteklassing og det er lite 
plass, og du er eldre (kullmessig) så kan 
det jo være en idé å gi fra seg plassen 
til de unge og håpefulle. Tenk reversed 
“gammel dame på bussen-prinsippet”.

Q: Hva hvis man vil booke ID-
arealet til noe nå da? 
A: Godt spørsmål. Se svar på spørsmål 
2 ;)

 VITNEMÅLET MARS 2021 5     VITNEMÅLET MARS 2021 4    



HJEMME HOS: 
JØRGEN SUNNVOLL

TEKST: Ferdinand Marnburg FOTO: Ninni Maria Unneberg

Det er kanskje greit for de nyere 
luringene som kanskje ikke har 
hørt navnet Jørgen Sunnvoll før å 
få vite; hvem er Jørgen Sunnvoll?
Ja, hvem er jeg, det er jo et godt spørsmål. 
Jeg heter jo Jørgen og har matematikk 
som hovedfag og fysikk som andrefag. 
Også klasse.. Jeg begynte jo på LUR 
i 2015, så det begynner jo å bli en god 
stund siden. (Utledningen av Jørgen sin 
studietid er overlatt som en øving til 
leseren.) Det er jo ganske gøy at det har 
vært et hjemme hos intervju her før. Det 
var jo da for fem og et halvt år siden, da 
jeg var elevrådsrepresentant.

Så da har du sittet i Spanskrøret-
styret også. Hvordan var det?
Det var veldig gøy sånn sett. En 
elevrådsleder har jo ikke så mye ansvar 
egentlig, også kom jeg jo inn i et styre 
som allerede var ganske godt etablert. 
Jeg ble veldig godt tatt imot da, var 
eksempelvis lav terskel for å spørre om 

ting når vi diskuterte. Også fikk jeg etter 
hvert en god del arbeidsoppgaver som 
passet meg. Også er jo det viktigste man 
gjør som elevrådsrepresentant og være 
et bindeledd mellom styret og første 
klasse.

Hovedgrunnen til at vi er her idag 
er at du nylig har blitt valgt inn til 
Sit-styret. Hva vil det egentlig si å 
være medlem av Sit-styret?
Jeg er jo da valgt av studentene til å sitte 
i styret til Sit for å kunne ta beslutninger 
om hva samskipnaden skal gjøre. Så 
det omhandler da egentlig alt av de 
tilbudene Sit har: både kantine, bolig 
og idrettstilbud, men også psykososiale 
tilbud og sponsormidler.

Hvem andre er det som sitter i 
styret?
Det er totalt åtte personer i Sit-
styret. Vi er fire studenter, to som er 
ansatt av Sit og to fra NTNU. Det 

Mannen, myten, legenden. Jørgen Sunnvoll, et av 
Spanskrørets æresmedlemmer, har nettopp blitt valgt 
inn i Sit-styret. Ferdinand og Ninni har tatt turen hjem 
til ham for å høre om det nye vervet.  
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er jo utdanningsinstitusjonene som 
har ansvar for at det skal være et 
velferdstilbud på Campus, men det 
ansvaret har de delegert til Sit. Og 
siden NTNU dekker så mange av 
studentene får de da to representanter 
inn i Sit-styret. De andre utdannings-
institusjonene er for så vidt ikke 
representert, men synes det er en ganske 
god fordeling likevel.

Hvorfor valgte du egentlig å stille 
til dette vervet; det er jo mye 
ekstra ansvar du nå påtar deg?
Det er mange forskjellige grunner.  
Hovedsakelig er det fordi jeg syntes 
at dette med psykisk helse er såpass 
viktig. Jeg synes det er viktig at vi ser 
dette i absolutt alle de tilbudene som 
Sit har; psykisk helse kan ikke bare 
gjøres ved å øke Sit psykososialt sitt 
budsjett. Man kan tenke studenthelse i 
alle mulige ledd. Helse er veldig viktig 
ting og det henger sammen med så mye. 
Studentfrivilligheten er jo blant annet 
en nøkkelting for at man skal kunne 
finne noe man føler tilhørighet til og 
kan drive med, som medfører at man 
trives bedre. Det kan Sit være med å 
støtte opp under, både nå under Korona 
men også etter.

Det er kanskje litt ledende fra det 
du har snakket om nå, men det er 
kanskje det du vil helst jobbe for, 
eller er det noe annet?
Jobbe for, er jo litt interessant. Et 
styrearbeid det innebærer jo hoved-
sakelig det at man får saker, ikke så 
ulikt slik dere gjør det i Velferdstinget, 

Ferdinand. Også skal man sette seg inn i 
sakene og vedta gode veier Sit skal styre 
etter, men det er ikke nødvendigvis du 
som gjør jobben eller jobber for det. Det 
er hovedsakelig administrasjonen som 
jobber med disse vedtakene i praksis. 
Så det ser jeg for meg at blir veldig 
spennende og lærerikt. Kommer jo til å 
lære masse om hvordan drifte en bedrift 
økonomisk forsvarlig samtidig som man 
skal kunne gi alle de velferdstilbudene 
som det er behov for.

Ja, for når du nevner velferd, og 
Velferdstinget; det er ikke ute av 
det blå at du går inn i dette vervet, 
for du har jo mye bakgrunn i 
studentpolitikken.

Jeg har gjort mye forskjellige ting. Jeg 
starta jo som lektortillitsvalgt, akkurat 
som dere. Og det jeg syntes var veldig 
givende da, som jeg ikke har følt så mye i 
ettertid er hvor veldig «hands on» det er. 
Det at det er så veldig nært på studentene 
og du får høre akkurat hva de ønsker. 
«Dette funker ikke helt med fagplanen,» 
eller så er de misfornøyde med kontoret. 
Ting er så mye mer konkrete, og du 
får snakke med studentene det faktisk 
gjelder. Mange av de vervene jeg har 
hatt i ettertid har vært litt mer her oppe, 
så om det er noe jeg savner fra det vervet 
i ettertid så er det jo den nærkontakten. 
Det har jo vært givende i ettertid 
likevel, for som sagt så har jeg fortsatt 
med andre verv. Det er det helhetlige 

velferdstilbudet som jeg ser viktigheten 
av og har derfor hatt engasjement for 
å jobbe videre med. Så jeg har jo sittet 
i Velferdstinget, både rundt bordet og 
vært med å bestemme, men også sittet 
i arbeidsutvalget og jobbet for og med 
ulike saker.

Når man har vært med på så 
mye, så får man også gjort mye 
gøy, men hva er egentlig det 
morsomste du har fått til eller 
jobbet med?
Det morsomste jeg har fått til, eller 
iallfall et av de viktigste tingene, det var 
den rapporten om studentfrivillighetens 
tilbud og arealbehov. Vi jobbet en god 
del med å samle inn informasjon om 
«hvor stor lagerplass dere har» eller 
«hvor stort kontorareal dere har» eller 
«kan dere trenge noe annet.» Litt sånne 
nøkkelspørsmål til alle foreninger som 
er på NTNU sitt campus. Og det syntes 
jeg var veldig gøy å kunne jobbe med, 
for da var man så tett på frivilligheten 
og hva deres behov var. Så det tror jeg er 
det mest givende jeg har jobbet med, for 
frivilligheten er jo det som var inngangen 
min i studentpolitikken.  Det blikket jeg 
har sittet med i studentpolitikken er at 
frivilligheten bør stå sterkt.

Snakket om arealbehov får oss 
inn på tankene om alt det nye 
arealet som vi Luringer har 
tilegnet oss den siste tida, både 
i form av nytt kontor og i form av 
identitetsarealet vårt. Vi finner 
det gøy å tenke på hvor mange 
som har vært med på prosessen 
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både Spanskrørets styrer som 
har jobbet «hands on,» men og 
de som Jørgen som har jobbet 
med dette behovet lengre oppe i 
systemet.  

Når vi nå snakker så mye om 
Spanskrøret er det jo ikke å legge 
skjul på at du ikke bare har vært 
aktiv innen studentpolitikken, 
men og i linjeforeningen vår! 
Har ikke vært mangel på verv i 
studietiden din.
Jeg har jo gjort mye parallelt med 
studentpolitikken i Spanskrøret og. 
Om jeg skulle trekke frem en ting så 
er det jo helt klart Naborevyen som er 
mitt hjertebarn. Er jo slik at man har 
hjertesaker i studentpolitikken så har 
man hjertebarn i studentfrivilligheten. 
Jeg har vært med i Naborevyen siden 
det begynte, så har vært med i alle 
revyene som har vært, både i store og 
små roller. Begynte jo så smått som i 
koret; vi var vel på scenen tre ganger. 
Også har jeg jo vært leder et år og. Så 
det har vært veldig gøy å bli kjent med 
hele det spekteret av hva en revy har 
å by på. Og som vi snakket om i stad, 
om det morsomste minnet jeg har fra 
studentfrivilligheten, så må det være det 
å ha en revyforestilling. Jeg klarer ikke 
helt å skille dem fra hverandre. Men 
når premieren går og det kommer en ny 
forestilling … 

Ninni skyter inn; Følelsen etterpå 
og følelsen når du ildner deg opp 
og tenker at nå skal vi snart på! 
Du står der som revysjef og det er 

et fellesskap, men du føler litt på 
det når du står der til slutt: «også 
en ekstra takk til revysjef.»

Og ikke bare som revysjef; 
fortsetter Ferdinand. Det har vi 
jo alle erfaring med, men rett 
før man skal på scenen og folk 
står bak og du kjenner på det 
fellesskapet. At alle står og girer 
hverandre opp og man kjenner 
på at det man har jobbet opp så 
lenge endelig kommer.
Ja absolutt. Tror muligens for min del 
at den beste revyen var det året jeg var 
regissør. For da følte jeg jeg virkelig fikk 
lagt inn min tid og mitt preg på det. Fikk 
muligheten til å være litt «hands on» 
igjen. Selv om revysjef var mer ansvar 
følte jeg ikke nødvendigvis at jeg brukte 
like mye tid på det; man er litt mer 
overordnede igjen. Det å være regissør 
og skuespiller... Nei, det er en veldig 
spesiell reise.

Vi mimrer oss tilbake til revyuker 
og øvingshelger, før vi blir tatt 
med på en liten omvisning. 
Inne på rommet henger det all 
verdens bilder og ark på veggene. 
Vi legger merke til Jørgens æres-
bevisning fra Spanskrøret fra han 
ble tatt opp som æresmedlem et 
par år siden. Han nevner morsomt 
nok at han er en av de eneste 
æresmedlemmene som ikke var 
til stede under hans eget opptak, 
da andre verv hadde gjort det 
umulig for ham å møte opp på det 
julebordet. Videre ser vi utallige 
utklipp fra tidligere utgaver 
Vitnemålet, noe som en gammel 
redaktør får mye nostalgi av. 
Kanskje kulest av alt er en plakett 
av tre fra Jørgen sin tid som 
heltidsmedlem av Velferdstingets 
arbeidsutvalg. 

Til slutt er det ikke et skikkelig 
hjemme hos-intervju uten fem 
kjappe på slutten!

Hvis du skulle vært innesperret i 
lockdown med en i det nye styret, 
hvem ville det vært?
Han har iallfall et fint navn han Jørgen 
S. Er et vanskelig valg, men jeg tror jeg 
velger Sander. Jeg har snakka litt med 
han før og han virket enormt reflektert. 
Så jeg fikk veldig godt førsteinntrykk 
av han så å leve gjennom en pandemi 
med han hadde ikke bydd på kjedelige 
samtaler akkurat.

Hva liker du best å drikke om 
morgenen?
Er nok vann, er litt kjedelig sånn sett.

Hva er ditt beste pandemitips?
Rett og slett å komme seg utendørs, og 
da helst med en annen person. Om det 
så bare er å gå turer. Jeg og han ene 
som bor her har de siste helgene gått på 
skitur opp til Estenstadhytta og det er 
nesten revolusjonerende hvor mye det 
gjør for en uke.

Hvilket tilbud fra Sit er viktigst for 
deg?
Jeg bruker nesten ikke Sit sine tilbud. 
Altfor gjerrig til å handle i kantina. Men 
sånn helt seriøst Sit psykososialt og Sit 
råd. Er fint å vite at det er der om man 
skulle trenge det.

Favorittrett?
Taco, litt kjedelig kanskje. Men da så 
klart med bønner, kikerter eller noe 
annet vegansk. Har prøvd epler og 
ananas før. 
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Søndag den 21. februar arrangerte 
TURLUR og Naborevyen akedag i 
Høgskoleparken. Negative mennesker 
ville sagt at at positive Celsius ikke 
er spesielt velegnet for aking, men 
deltakerne storkoste seg likevel! 

En liten gjeng med LURinger (eller 
gærninger, om du vil) avsluttet dagen 
med et svært forfriskende bad i havet. 
Brr!

AKEDAG

UTLÅN AV UTSTYR
TEKST: Eirin Haugsvær Monsen

Nå 
har 
du 

kanskje 
loket rundt 
i nabolaget 

lenge nok? Hvis 
du en av de som 

aldri hadde tenkt å 
bli noe særlig frilufts-

menneske, men som nå 
holder på å gå på veggene, 

eller kanskje lot mesteparten av 
skiutstyr stå hjemme-hjemme er 

dette lite avsnittet et tips til deg. Det 
finnes faktisk flere steder i Trondheim 

hvor du kan leie friluftsutstyr helt gratis.

NTNUI Bumerang leier ut fra sine lokaler på 
Moholt studentby. De har ski, skøyter, akebrett, 

fiskestenger, hengekøyer, telt, slakk line og diverse 
utstyr for lengre turer. 

Strinda frivillighetssentral rett ved Voll studentby leier ut 
skiutstyr og Kolstad fotball (her må du kanskje ty til buss da 

det er litt mindre sentralt) leier ut kanoer, kajakker og sykler i 
tillegg til ski og annet friluftsutstyr.

Sjekk det ut! Kanskje du blir superinspirert og får ny giv med ski på 
beina, eller kanskje bestemmer du deg for å ikke leie og kan leve godt på å 

hvertfall ha tatt en avgjørelse.
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1. Hva gleder og gruer du deg mest til med å være i Hovedstyret?

2. Beste og verste egenskap du tar med deg inn i vervet?

3. Fuck, marry, kill med resten av Hovedstyret?

3 KJAPPE 
MED DET NYE
HOVEDSTYRET

1. 1. Jeg gleder meg mest til å være leder i fadderuka og Jeg gleder meg mest til å være leder i fadderuka og 
planlegging av aktiviteter sammen med komiteen. planlegging av aktiviteter sammen med komiteen. 
Gruer meg til den dagen ting ikke går som planlagt..Gruer meg til den dagen ting ikke går som planlagt..

2. 2. Tror jeg er ganske god til å samarbeide med folk, men Tror jeg er ganske god til å samarbeide med folk, men 
er noen ganger litt ustrukturert.er noen ganger litt ustrukturert.

3. 3. Fuck: Dave. Marry: Svein. Kill: Unnskyld... ThomasFuck: Dave. Marry: Svein. Kill: Unnskyld... Thomas

1. 1. Gleder meg til å bli kjent med styrekulturen og masse Gleder meg til å bli kjent med styrekulturen og masse 
nye folk. Gruer meg til jeg er ferdig :-Pnye folk. Gruer meg til jeg er ferdig :-P

2. 2. Beste: er et sosialt vesen, så vil at det skal skje masse. Beste: er et sosialt vesen, så vil at det skal skje masse. 
Verste: B-menneske (derav ikke til å regne med på Verste: B-menneske (derav ikke til å regne med på 
arrangementer før kl. 12)arrangementer før kl. 12)

3. 3. Marry: my fireball-m8 Dave, Fuck: Amalie ofc, Kill: Ninni, Marry: my fireball-m8 Dave, Fuck: Amalie ofc, Kill: Ninni, 
som en del av et kupp (HEHE).som en del av et kupp (HEHE).

Erle - Inspektør

Jørgen - Faddersjef

1. 1. Gleder meg til å få litt ansvar og bli kjent med nye! Gleder meg til å få litt ansvar og bli kjent med nye! 
Gruer meg til stress og press mtp å arrangere ting Gruer meg til stress og press mtp å arrangere ting 
under corona.under corona.

2. 2. Jeg er veldig pliktoppfyllende, men jeg overarbeider Jeg er veldig pliktoppfyllende, men jeg overarbeider 
meg selv hele tiden og kan jobbe til jeg får mentalt meg selv hele tiden og kan jobbe til jeg får mentalt 
sammenbrudd.sammenbrudd.

3. 3. fuck dave (lol) marry erle kill mej sjøl lolfuck dave (lol) marry erle kill mej sjøl lol

Amalie - Personalansvarlig

1. 1. Gleder meg til å lage verdens beste avis, og til å sjefe Gleder meg til å lage verdens beste avis, og til å sjefe 
over redaksjonen! Gruer meg til å mase på redaksjonen!over redaksjonen! Gruer meg til å mase på redaksjonen!

2. 2. Beste: Store ambisjoner for Vitnemålet! Verste: Har en Beste: Store ambisjoner for Vitnemålet! Verste: Har en 
tendens til å ta på meg for mye ansvar.tendens til å ta på meg for mye ansvar.

3. 3. Fuck Dave (fin dildo). Marry Svein (Jeg har alltid hatt en Fuck Dave (fin dildo). Marry Svein (Jeg har alltid hatt en 
greie for gymlærere). Kill Ninni (så hun kanskje slutter å greie for gymlærere). Kill Ninni (så hun kanskje slutter å 
bable).bable).

Bendik - Bibliotekar

1. 1. Gleder meg mest til det sosiale, gruer meg mest til å Gleder meg mest til det sosiale, gruer meg mest til å 
lese ferdig kassererhåndboken på 92 sider.lese ferdig kassererhåndboken på 92 sider.

2. 2. Beste egenskap er erfaring og pågangsmot, verste Beste egenskap er erfaring og pågangsmot, verste 
egenskap er at jeg aldri får gjort ting før jeg må.egenskap er at jeg aldri får gjort ting før jeg må.

3. 3. Fuck Amalie, marry Ninni, kill Sander. Kan ikke ofre Fuck Amalie, marry Ninni, kill Sander. Kan ikke ofre 
noen av de andre i styret!noen av de andre i styret!

1. 1. Eg gler meg til alt det sosiale og gruar meg samtidig Eg gler meg til alt det sosiale og gruar meg samtidig 
litt til alt ansvaret.litt til alt ansvaret.

2. 2. Glad i kaffe, men kanskje litt vel glad i prokrastinering.Glad i kaffe, men kanskje litt vel glad i prokrastinering.
3. 3. ......

Ørjan - Kontorsjef

Sander - Økonomiansvarlig
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1. 1. Glede mæ totally mest til å være med og bidra med masse Glede mæ totally mest til å være med og bidra med masse 
energi og glede!!! Grue mæ mest til å ha fag samtidig som energi og glede!!! Grue mæ mest til å ha fag samtidig som 
hovedstyret ass, vil mye heller bruk tia på Spanky enn sånne der hovedstyret ass, vil mye heller bruk tia på Spanky enn sånne der 
universitetsting.universitetsting.

2. 2. Beste, idk im pretty great. neida om æ ska si d beste må d vel vær Beste, idk im pretty great. neida om æ ska si d beste må d vel vær 
energien min. Sliten etter 2 nachspiel og har et styremøte kl. 10 energien min. Sliten etter 2 nachspiel og har et styremøte kl. 10 
dagen etterpå? Null stress, d fikser vi! Værste blir probs at æ kan dagen etterpå? Null stress, d fikser vi! Værste blir probs at æ kan 
vær sosete (kommentar; ifølge andre, æ mein alt går bra ofc)vær sosete (kommentar; ifølge andre, æ mein alt går bra ofc)

3. 3. Fuck: Ninni ass, må jo slikke sjefens ræv av og til for å få fordeler. Fuck: Ninni ass, må jo slikke sjefens ræv av og til for å få fordeler. 
Marry e vanskelig thou, mye trivillige folk der tbh, men om noen, Marry e vanskelig thou, mye trivillige folk der tbh, men om noen, 
kanskje Jørgen, treng noen å shotte med som alltid e klar. Kill kanskje Jørgen, treng noen å shotte med som alltid e klar. Kill 
Ørjan, trenger revansje etter spankinga han ga mæ sist gang vi va Ørjan, trenger revansje etter spankinga han ga mæ sist gang vi va 
ilag.ilag.

Dave - IKT-ansvarlig

1. 1. Gleder meg til: Bli bedre kjent med styret, og resten av Gleder meg til: Bli bedre kjent med styret, og resten av 
lektorstudentene. Gruer meg til: Ikke kunne servere pizza på quiz lektorstudentene. Gruer meg til: Ikke kunne servere pizza på quiz 
pga korona. (Men vi skal prøve!)pga korona. (Men vi skal prøve!)

2. 2. Beste: Jeg elsker quiz. Verste: Jeg elsker quiz.Beste: Jeg elsker quiz. Verste: Jeg elsker quiz.
3. 3. Fuck Svein, fordi han er så sprek og sterk. Og åpenbart veldig Fuck Svein, fordi han er så sprek og sterk. Og åpenbart veldig 

glad i penis (ikke spør). Marry Sander fordi han kan holde styr på glad i penis (ikke spør). Marry Sander fordi han kan holde styr på 
økonomien (og passe på barna). Kill Thomas så vi endelig får litt økonomien (og passe på barna). Kill Thomas så vi endelig får litt 
mindre bedrevitenhet på møtene.mindre bedrevitenhet på møtene.

Thomas - Fagleder

1. 1. Gledes: Lære mye nytt, bli kjent med folk, ha det gøy. Grues: Gledes: Lære mye nytt, bli kjent med folk, ha det gøy. Grues: 
uunngåelige avlysninger :((uunngåelige avlysninger :((

2. 2. Verste: Dronningen av Digresjoner. Å aldri komme til poenget er Verste: Dronningen av Digresjoner. Å aldri komme til poenget er 
kanskje ikke den beste egenskapen en møteleder kan ha. Beste: kanskje ikke den beste egenskapen en møteleder kan ha. Beste: 
Har hørt jeg «kan holde en samtale gående med småstein”. Neida Har hørt jeg «kan holde en samtale gående med småstein”. Neida 
(joda), kanskje engasjementet mitt.  Håper det kan smitte.(joda), kanskje engasjementet mitt.  Håper det kan smitte.

3. 3. Fuck Thomas fordi han sa det var greit, og samtykke er viktig. Fuck Thomas fordi han sa det var greit, og samtykke er viktig. 
Marry Sander (altså gode samtaler OG koll på økonomien!!). Kill Marry Sander (altså gode samtaler OG koll på økonomien!!). Kill 
David (er så mange alter-egos at det er flere å ta av, eller hva David (er så mange alter-egos at det er flere å ta av, eller hva 
Dave?)Dave?)

Ninni - Rektor

... 3 MEDIUM

1. 1. Det jeg gleder meg mest til må nok være når breddeidrett endelig Det jeg gleder meg mest til må nok være når breddeidrett endelig 
får klarsignal om å starte opp igjen. Det skal bli så ufattelig deilig når får klarsignal om å starte opp igjen. Det skal bli så ufattelig deilig når 
breddeidrett igjen kan få drive med fullverdige treninger og kamper. Det breddeidrett igjen kan få drive med fullverdige treninger og kamper. Det 
jeg gruer meg mest må være det at jeg på et eller annet tidspunkt kommer jeg gruer meg mest må være det at jeg på et eller annet tidspunkt kommer 
til å føle meg ufattelig gammel med denne ungdommelige gjengen. Kan til å føle meg ufattelig gammel med denne ungdommelige gjengen. Kan 
noen gi meg en ordbok slik at jeg kan forstå ungdommens språk? noen gi meg en ordbok slik at jeg kan forstå ungdommens språk? 

2. 2. Det er vanskelig å trekke frem en bestemt egenskap som er min Det er vanskelig å trekke frem en bestemt egenskap som er min 
beste egenskap, men jeg vil trekke frem min evne at jeg så og si alltid beste egenskap, men jeg vil trekke frem min evne at jeg så og si alltid 
har oppimot 96% oversikt over hvilke covid-19 forskrifter som gjelder i har oppimot 96% oversikt over hvilke covid-19 forskrifter som gjelder i 
Trondheim. Jeg vet derfor stort sett hva som er lov og hva som ikke er lov Trondheim. Jeg vet derfor stort sett hva som er lov og hva som ikke er lov 
til enhver tid. Jeg vil også trekke frem min evne til å tolerere kaffe. Etter til enhver tid. Jeg vil også trekke frem min evne til å tolerere kaffe. Etter 
mange år som en erfaren kaffedrikker, alt fra instant kaffe til bålkaffe mange år som en erfaren kaffedrikker, alt fra instant kaffe til bålkaffe 
trukket på en 60 år gammel svartkjel med smeltet snø. Så har jeg trukket på en 60 år gammel svartkjel med smeltet snø. Så har jeg 
opparbeidet meg den fortreffelige egenskapen som gjør at jeg på et sent opparbeidet meg den fortreffelige egenskapen som gjør at jeg på et sent 
styremøte kan drikke flere kopper kaffe, men fremdeles entre drømmeland styremøte kan drikke flere kopper kaffe, men fremdeles entre drømmeland 
før klokken bikker 22:30.   før klokken bikker 22:30.   
Når det kommer til min verste egenskap så må nok det være mine Når det kommer til min verste egenskap så må nok det være mine 
språkferdigheter når det kommer til fremmedspråk, altså alt som ikke er språkferdigheter når det kommer til fremmedspråk, altså alt som ikke er 
trøndersk. Hvorfor er dette så farlig tenker du? Vel som den stolte trønderen trøndersk. Hvorfor er dette så farlig tenker du? Vel som den stolte trønderen 
som jeg er foretrekker jeg at kommunikasjonen foregår på trøndersk. Du som jeg er foretrekker jeg at kommunikasjonen foregår på trøndersk. Du 
har kanskje hørt om Nils Arne Eggen og Champions League? Jeg føler på har kanskje hørt om Nils Arne Eggen og Champions League? Jeg føler på 
meg at dette er året da Spanskrøret Idrett endelig tar steget ut på den meg at dette er året da Spanskrøret Idrett endelig tar steget ut på den 
internasjonale scene. Både i form av Champions League fotball en sen internasjonale scene. Både i form av Champions League fotball en sen 
høstkveld under et flombelyst Eberg, og at vi blir å finne når den olympiske høstkveld under et flombelyst Eberg, og at vi blir å finne når den olympiske 
ilden tennes i Tokyo til sommeren. Det er dermed stor sannsynlighet for at ilden tennes i Tokyo til sommeren. Det er dermed stor sannsynlighet for at 
jeg da i likhet med Nils Arne bli tolket som uforståelig av andre nasjoner. jeg da i likhet med Nils Arne bli tolket som uforståelig av andre nasjoner. 
Dette ble i sin tid sett på som jordnært og morsomt da Nils Arne svarte «it’s Dette ble i sin tid sett på som jordnært og morsomt da Nils Arne svarte «it’s 
hope in a hanging snore» og andre fraser, noe som gjør det rimelig å anta hope in a hanging snore» og andre fraser, noe som gjør det rimelig å anta 
at dagens internasjonale presse vil reagere på samme måte. at dagens internasjonale presse vil reagere på samme måte. 

3. 3. Nei nå spør du vanskelig altså. Tror nesten jeg kunne ha drept og giftet meg Nei nå spør du vanskelig altså. Tror nesten jeg kunne ha drept og giftet meg 
med alle sånn egentlig. Ønsker jo også et profesjonelt forhold med resten med alle sånn egentlig. Ønsker jo også et profesjonelt forhold med resten 
av styret, så da tror jeg “”fuck”” er nå en bør unngå (iallfall i offentligheten). av styret, så da tror jeg “”fuck”” er nå en bør unngå (iallfall i offentligheten). 
Åja, så jeg må svare tre stykker sier du? Vel siden du tvinger meg til å velge Åja, så jeg må svare tre stykker sier du? Vel siden du tvinger meg til å velge 
så ville jeg valgt Amalie på fuck. Så hadde jeg valgt å gifte meg med Bendik så ville jeg valgt Amalie på fuck. Så hadde jeg valgt å gifte meg med Bendik 
slik at han kunne ha lært meg matte. Beklager Jørgen, men siden du heier slik at han kunne ha lært meg matte. Beklager Jørgen, men siden du heier 
på United så må jeg nok nesten drepe deg. Selv om vi sikkert kunne hatt på United så må jeg nok nesten drepe deg. Selv om vi sikkert kunne hatt 
noen flotte fotballfaglige samtaler. noen flotte fotballfaglige samtaler. 

Svein - Gymlærer

      ... OG 3 LANGE MED SVEIN
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Når det kom til å velge navn på Styrets stillinger ønsket 
sadomasokistene at lederen skulle bære tittelen Dominator/
Dominatrix noe som ble alt for kinky for de andre til stede. Det 
ble til slutt enighet om tittelen Rektor, som var både kjønns- og 
legningsnøytralt. Etter stiftelsesmøte dro alle deltakerne for å 
spise en tidlig julemiddag i Hangaren. Det var her Kari Hag fant 
mandelen i grøten og følgelig ble utnevnt til Spanskrørets Høye 
Beskytter. 

«Spanskrøret er jo på en måte en linjef… for å si det sånn er 
jo Spanskrøret på en måte en foreni… På en måte kan vi jo 
si at Spanskrøret er en forening for elektrostudenene, la oss 
bare si det slik» 

-Trygve Steiro om Spanskrøret, på en måte.

Spanskrøret (linjeforening)Spanskrøret (linjeforening)

Spanskrørets logo

Spanskrøret (stiftet 24. september 2004) er linjeforeningen for 
elektrostudenter på Campus Gløshaugen på gamle NTH (Nogså 
teknisk høiskole) eller nye NTNU (någenlunde tilkortkommende, 
nett-undervisning). 

Spanskrørets medlemmer betegnes som LURinger. Dette kommer 
av deres særegne egenskap til å lure seg inn på et femårige 
universitetsstudier, med det eneste målet; å kunne tilbringe resten 
av livet på ungdomsskolen.

HistorieHistorie
På stiftelsesdagen ble blant annet foreningens navn og dets første styre valgt. 
Det var en lang og opphetet debatt om hva navnet skulle være. Ved valget var 
de stemmeberettigede inndelt i tre hovedblokker; sadomasokistene som ønsket 
seg navnet Spanskrøret, de sosiokulturelle som ønsket seg navnet St. Vygotskijs 
Broderskab og realistene som ønsket navnet Saccheri-firkanten fordi de ville 
flexe med flere hjørner på trekantene i Delta ∇ og Nabla ∆. Spanskrøret vant med 
simpelt flertall. 

Kari Hag

Mandelen til Kari

«Hvorfor har vi fag sammen med dere da, a?»
- de andre Gløsingene til LURingene

Nyere tidNyere tid
Foreningens hovedansvar er, som det alltid har vært, å ivareta LURingenes 
sosiale og faglige interesser gjennom å arrangere fester, turer og faglige 
arrangement. Dette ble tatt som en personlig fornærmelse av Lars Torvid XIX 
(Corona-Lars), en kinesisk misjonær fra Wuhan, da han kom til Trondheim i 
mars 2020. Han satte en umiddelbar stoppe for alle foreningens aktiviteter som 
inkluderer blant annet den planlagte vårfesten med V&A (Voltarol & Akevitt). 
Med stor innflytelse i NTNU-styret og aksjemajoritet i videokonferansetjenesten 
Zoom hadde Corona-Lars mye han skulle ha sagt angående alle LURingers 
fremtidsutsikter. For noen innebar dette et ekstra år på skolebenken før de kunne 
plante seg godt til rette på den andre siden av kateteret.

Økonomisk kriminalitetØkonomisk kriminalitet
Da det ble krystallklart at Spanskrøret hadde null tiltrekningskraft ovenfor 
potensielle bedriftspresentatører valgte Hovedstyret 2019 å vinkle reklamen 
av foreningen mot ulike typer økonomiske kriminelle og fattige og desperate 
einstøinger. Dette viste seg å gi resultater da Spanskrøret har opplevd to grove 
økonomiske forbrytelser mot seg og bare én bedriftspresentasjon i tidsrommet 
2019-2021. Nøyaktig hvor god denne forretningsmodellen var, er det bare 
«fuglane så vett», som de sier i Haugesund.

«Dette er vår største sak siden Transocean-saken» 
- Økokrim om Spanskrøret.

Bilde av fuglene som vet
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FEBRUARS GEOMETRI
TEKST: Elida Kristine Engeseth

Nå har vi endelig lagt bak oss et 
merkelig år, med forhåpningene om at 
det neste skulle bli litt bedre. Foreløpig 
ser det ikke så lyst ut, derfor er det 
greit å kunne glede seg over noen ting. 
Ting som at våren kommer, sommeren 
er på vei, isen på bakken smelter og at 
kont alltid er en mulighet kan vel være 
ganske fint å tenke på.

I tillegg vil jeg understreke noe annet 
som kan gi oss håp i denne tiden. Noe 
som hvert fall er ganske fint å tenke på 
for oss som er over middels glad i at ting 
går opp og passer sammen. Nemlig, den 
geometrisk flotte februar måned vi har i 
år. Som alle vet har jo februar 28 dager, 
2-3 dager færre enn de andre månedene, 
som i seg selv gjør den ganske unik. En 
mulig forklaring her er at februar og 
august hadde like mange dager (29), 
men at keiser Augustus fikk overført 
en ekstra dag til sin måned (august) for 
at ikke Julius Cæsar sin måned (juli) 
skulle være lengre. Kravstore typer 
disse grekerne altså. Ikke nok bare å få 
oppkalt en måned etter seg liksom.  Og 
stakkars februar som mistet en dag, men 
i det minste er den unik til den dag i dag, 
og som en lettelse plassert etter den 298 
dager lange januar. 

Dette kan en også ta til ettertanke. Men 
noe annet å elske er at i år startet februar 
på en mandag (vi elsker når den første 
dagen i en måned er på en mandag ikke 
sant?). Og når du ikke trodde det kunne 

bli bedre er 28. februar, månedens siste 
dag, på en søndag (!!!). Dette må en 
jo bare elske. Dette er noe som skjer 
relativt sjelden (med tanke på skuddår 
og forskjellig), så neste gang burde være 
om lenge, men neste gang er faktisk om 
6 år i 2027. Etter det må vi vente lenge. 

Noe annet en kan elske med februar er 
alle begivenhetene i denne måneden. 
I tillegg til at de olympiske vinterleker 
normalt arrangeres i februar hvert 
fjerde år, har vi både morsdag, fastelavn 
og valentine’s day. Dette har sånn sett 
ikke noe med geometrien å gjøre, men i 
år spiller den likevel en rolle. På grunn av 
relativt tidlig påske (som styrer fastelavn) 
og at den andre søndagen i februar i 
år faller på 14. februar, sammenfaller 
alle disse tre begivenhetene til en finfin 
søndag med blomster, kake og boller 
med krem. What’s not to love! Faktisk 
må en vente helt til 2088 før disse tre 
dagene igjen faller på samme dag. Da er 
vel du, som jeg, omtrent 100 år gammel. 

Med andre ord, la oss ta et øyeblikk til 
å sette pris på denne flotte, perfekte, 
nydelige, A4 februarmåneden vi har her 
i år!

Gjennomsnittlig medlem av 

Kräkeluren

KulturKultur

En viktig begivenhet i Spanskrørets årshjul er 
Elektrolekene. Dette er en «vennligsinnet» konkurranse 
som utspiller seg mellom fadderbarna til Spanskrøret 
og fadderbarna til Erudio (linjeforeningen for 
elektrostudentene på Dragvoll). Her konkurreres det i 
mange ulike grener. Noen gjengangere er pølsespising, 
rompeldunk, hoppe paradis, 100-meter bjørnefelle, 
1500 ampere i tinningen, sverdkamp til døde, memorere 
Koranen utenat og Mø-down. Spanskrøret har en 
tilnærmet plettfri win-streak i Elektrolekene. Det var i året 
2018 at Spanskrørets fadderbarn tapte den avgjørende 
stafetten og måtte gi fra seg pokalen til Erudio. Som 
straff måtte førsteklassingene starte studiet med -30 
studiepoeng, noe som gjensøker dem den dag i dag.

Det Spanskrøret mangler i økonomisk kapital, gjør det 
opp for med kulturelle innslag. Fremst i manesjen finner 
vi som alltid Kräkeluren; Spanskrørets eget Power Metal 
Ensamble, som har funnet seg til rette i en sjanger 
mellom Polsk Tank Metal og Melodisk Läsk Metal. Bandet 
fremfører med 8-11 instrumentalister og et kor bestående 
av 2-69 solister (alle med sin egen stemme). Fremst på 
scenen står den mystiske, shortskledde, dressjakkete og 
langstrømpede Kräkfather og blåser i Gjallarhorn; den 
mektige luren.

«Coveret deres av Relasjonssangen ga meg tårer i 
øyekroken» 

- Lev Vygotskij om Kräkeluren

Fadderbarn som varmer opp 

til Mø-down

KilderKilder
Nygård, M. (2019). 15 år med Spanskrøret, hvor ble tiden av? (1. utg). Trondheim: Vtnmlt
Nygård, M. (2020). Rektor under pandemiens herredømme – en tragedie uten ende. (1. 
utg). Trondheim: Absrdfrlgt

ElektrolekeneElektrolekene
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“Med et moderne, intuitivt og responsivt 
grensesnitt leverer Blackboard Learn en 
enklere samt kraftigere undervisnings- 
og læringsopplevelse som overgår 
tradisjonelle læringsstyringssystem.” 
Slik beskriver Blackboard seg selv på 
sine nettsider, og jeg kunne ikke ha vært 
mer enig. Blackboard gir rett og slett de 
andre e-læringssystemene buksevann. 
I moderne ordbøker under “bruker-
vennlighet” og “perfeksjon”, trekkes 
Blackboard faktisk frem som synonym. 
Jeg stiller derfor spørsmål til at NTNU 
har laget en side på Innsida med tittel 
“Blackboard - kjente feil”. Blackboard er 
feilfri.

Blackboard kommer med en rekke 
enestående verktøy som hjelper fore-
lesere å organisere emnene sine. Noen 
som  virkelig har omfavnet Blackboard, 
og tatt i bruk absolutt alle Blackboards 

funksjoner for det de er verdt, er Institutt 
for Lærerutdanning. ILU har svart belte 
i Blackboard. Mange forelesere på andre 
institutt, lever dessverre fortsatt i en 
teknologisk middelalder, og tviholder på 
sine ineffektive nettsider skrevet i HTML 
på gutterommet på 90-tallet. På Institutt 
for Fysikk har for eksempel overgangen 
til Blackboard vært langt fra friksjonsfri. 
Jeg ber om at disse hedningene en dag vil 
se lyset og konvertere. Det finnes bare en 
sann vei, og det er Blackboard.

Den nye oppdateringen
Over nyttår ble Blackboard oppdatert. 
Som perfekt smør på perfekt flesk ble en 
rekke nye og fantasiske funksjoner lagt 
til en tjeneste som allerede var optimal. 
Vitnemålet har fått eksklusiv tilgang til 
utviklernes notater og kommentarer om 
Blackboard sine nye, grensesprengende 
funksjoner:

EN HYLLEST TIL BLACKBOARD
TEKST: Bendik Løvlie

1. august 2017 er en dag for historie-
bøkene. Dette var nemlig dagen da 
NTNU sin kontrakt med Itslearning 
gikk ut, og NTNU endelig aksepterte 
Blackboard som sin sanne frelser og 
rettmessige e-læringssystem.

Ny og forbedret startside. I den gamle 
versjonen av Blackboard, lå aktivitets-
strømmen tilgjengelig på startsiden, 
rett etter du hadde logget inn. Det 
enkle er ofte det beste, men ikke alltid. 
Blackboard fikk klager fra folk som 
syntes dette ble for intuitivt og lett. 
Folk liker å trykke på flere knapper 
enn nødvendig (på fagspråket kalles 
dette interaktivitet). Derfor flyttet vi 
aktivitetsstrømmen til en egen fane.

Lengre lastetider. Teknologiens frem-
marsj i en digital tidsalder gjør det stadig 
vanskeligere for mennesker å koble 
ordentlig av. Blackboard har bevisst økt 
tiden det tar å laste inn nettsiden, for å gi 
studenter en pause fra hverdagens kjas 
og mas. Det er en funksjon som inviterer 
til et pust i bakken, til å filosofere over 
livet, og til å gjenerobre kontrollen over 
sin hyperdigitale hverdag

Vakre naturbilder. Forskning viser 
at å se på bilder av naturen, kan være 
nok for å senke arbeidsrelatert stress. 
Emnene på NTNU oppleves av mange 
som både vanskelige og stressende. 
Derfor har Blackboard valgt å gi hvert 
emne et tilfeldig valgt bilde på emne-
oversikten. De idylliske fotografiene 
hjelper studentene med å finne indre 
ro når de er innlogget på Blackboard. 

Ved klassisk betinging, vil studentene 
begynne å forbinde Blackboard og 
skolearbeid med gode følelser, som vil 
føre til bedre faglige prestasjoner. Bare 
hyggelig!

Vilkårlig sortering av vurderinger. Vi 
i Blackboard er opptatte av innovasjon. 
Andre e-læringssystemer ville typisk 
valgt å sortere emnene i fanen 
“vurderinger” i omvendt kronologisk 
rekkefølge, ettersom studenter ofte er 
interesserte i å finne vurderingene i 
sine aktuelle emner. En av utviklerne 
våre oppdaget nylig den nyskapende 
sorteringsfunksjonen “random shuffle”, 
og vi har prøvd å implementere den så 
mye som mulig i den nye oppdateringen, 
blant annet i fanen “vurderinger”! 

Blackboards nye oppdatering er en 
satsning på studenters psykiske helse; 
den skal hjelpe studenter å gjenoppnå 
kontakt med naturen og med å finne 
indre ro, til tross for at livet kan være 
både tøft og uforutsigbart. Livet gir 
ikke alltid mening, og derfor skal ikke 
Blackboard gjøre det heller. Tusen takk 
for at dere har valgt å bruke Blackboard!

Hilsen teamet i Blackboard
http://www.iblack.sexy
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GASTRONOMISK GIRA
TEKST: Ferdinand “Gira” Marnburg

Å være gastronomisk gira betyr ikke bare at man er glad i å eksperimentere på 
kjøkkenet, men og glad i eksperimentere når man betaler andre for matlagingen 
også! På bakgrunn av verv jeg har i studentpolitikken har jeg de siste månedene 
hatt mange Wolt-måltid. Dermed tenkte jeg det var på sin plass å hjelpe deg med å 
ta et godt valg en framtidig lat dag og komme med min personlige Wolt-rangering. 
Jeg vil rangere de forskjellige stedene på bakgrunn av tre faktorer: generell kvalitet, 
pris og hjemleveringsfaktor. Hva betyr disse? Jeg lar det være en utfordring for 
leseren, men forhåpentligvis vil du få noen hint om det bedre videre i teksten når 
det blir relevant. Til info er prisene gitt ekskludert levering, ettersom Wolt nå tilbyr 
en fastpris på 39 kr for dette.

SMAK Trondheim
Hva: Mix kebabtallerken
Pris: 143 kr
Kvalitet: 2/5
Hjemleveringsfaktorer: 3/5

Kebab til under 150 kr. Jeg tror 
ikke jeg trenger å utdype når 
dette ble bestilt. Var et helt midt 
på 2.5 måltid. Om du trenger en 
kebab er det brukbart, men er 
definitivt mye bedre alternativer 
der ute.

Szechuan
Hva: Innbakt svinefilet (#37)
Pris: 168 kr
Kvalitet: 4.5/5
Hjemleveringsfaktor: 4/5

Etter pizza er kinamat den mest 
kjente hjemleveringsmaten, og 
det er da ikke overraskende at 
de har forstått seg på det med 
hjem-levering. Komponentene 
blir levert i individuelle 
plastbokser og kan enkelt 
blandes på en tallerken i de 
mengdene du ønsker. Har og 
erfart at du ofte får med mer ris 
en du trenger, og som student 
er det veldig deilig å ha litt 
resteris i kjøleskapet så du kan 
lage stekt ris dagen etter. Det 
har seg faktisk slik at stekt ris 
har best resultat om du bruker 
gårsdagens ris! I tillegg til dette 
har Szechuan helt fantastisk 
kinamat, både salt, sterkt og 
søtt. Du kan egentlig ikke slå feil 
her!

-edition

Graffi Grill
Hva: Dry Rub Spareribs
Pris: 169 kr (Ribday)
Kvalitet: 5/5
Hjemleveringsfaktor: 4.5/5

En av de beste tingene med 
å bestille gjennom Wolt er 
at appen ofte har spesielle 
kampanjer. Et eksempel på 
dette er Graffi sine ribdays, der 
du får alle sparerib rettene deres 
til 90 kr under originalprisen! Og 
får Ribs av denne kvaliteten er 
det vel verdt det! I tillegg leveres 
måltidet i en spesielt designet 
boks som gjør det helt perfekt 
for hjemlevering. På Ribday er 
nok Graffi testens vinner, men 
ettersom det ikke er ribday hver 
dag er det en leveranse som 
danker den ut. 

SUSHIME
Hva: Ooki
Pris: 225 kr
Kvalitet: 5/5
Hjemleveringsfaktor: 5/5

Bare for å få det ut av veien: 
Jeg elsker sushi. Sushime har 
helt fabelaktig sushi og Ooki- 
komboen deres tilbyr både 
variasjon og ordentlig gode 
smaker. Dette er ikke hvorfor 
SUSHIME vinner, derimot. 
Grunnen til at sushi er den beste 
Wolt-maten er fordi sushi skal 
tradisjonelt sett spises litt under 
romtemperatur. Dermed har 
ikke sushi noe stort problem 
med hjemlevering, da det er 
mindre sjanse for at den mister 
sin ideelle spisetemperatur! 

Superhero Burger
Hva: The Blues
Pris: 175 kr (+20 kr for glutenfritt 
brød)
Kvalitet: 5/5
Hjemleveringsfaktor: 1/5

Som nevnt skulle jeg forklare 
faktorene litt bedre når det 
ble relevant, så her er vi. 
Superhero burger er, etter 
denne matentusiastens ydmyke 
mening, et av, om ikke det beste 
burgerstedet i byen. Er ikke 
mange andre steder som tilbyr 
like gode burgere. Dessverre 
er burger ikke den ideelle 
maten for hjemlevering etter 
min erfaring. Burgeren blir ofte 
sittende lenge å vente på å bli 
henta av leveringsbilen, noe som 
ikke funker så bra da brødet 
ofte blir svært soggy av dette 
og burgeren mister mye av sin 
gode grillvarme. Superhero 
anbefales, men dra og kjøp den 
selv.

Una
Hva: Emiliana
Pris: 159 kr
Kvalitet: 4/5
Hjemleveringsfaktor: 4/5

Som folk sikkert har erfart selv, 
er pizza fabelaktig for hjem-
levering. Pizzaesker er flinke til å 
holde på varmen, og skikkelige 
pizzabunner har ingen 
problemer med soggyness 
på bakgrunn av leveringstida. 
Pizzaene fra Una er i tillegg 
veldig gode og tilbyr mange 
unike kombinasjoner så du kan 
eksperimentere i vei.
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TEKST: Talha Tariq

TALHA RANGERER:
60-GRUPPEN I MATEMATIKK

MA1301 Tallteori
Du sitter på hytta etter en lang dag 
med uteaktiviteter og skal til å slappe 
av med en god bok. Du leter etter din 
favorittbok, for deretter å finne ut at du 
har klart å glemme den igjen. Men fortvil 
ikke, du har jo med tallteoriboken! Det 
er slik at tallteori er et kosefag som lett 
kan substituerer dine fritidsaktiviteter. 
Her vil du møte på uttrykk som modulo, 
kongruens, primtall og kanskje til og 
med kryptografi! Nyt den lille stunden 
du har med dette faget når du kan.

MA2401 Geometri
Lurer du på trekant, firekant eller 
teorien på trekant? Kanskje du liker 
trekant og firekant med en liten bøy på?! 
Hvis svaret er ja på noen av spørsmålene 
over så virker det som at geometri er 
noe for deg! Emnet starter med abstrakt 
teori og aksiomer om punkter, linjer 
og hva det vil si å være i midten. Etter 
hvert vil disse aksiomene og teoremene 
bygges videre til mer konkrete figurer 
og teoremer som sirkler, firkanter, 
trekanter, vinkler og skjæring mellom 

diverse ting. Du får lov til å tegne med 
passer, linjal og blyant noe som løfter 
dette faget ganske høyt opp.
 
MA1102 Grunnkurs i analyse 2
Analyse 2. Når du er over første kneiken 
som gjorde vondt (analyse 1) og egentlig 
synes det er helt greit nå.

MA1201 Lineær algebra
Hvis du syns det var gøy med x og y som 
variabler men ønsket så gjerne at det var 
flere enn bare disse to du kunne regne 
på. Da har du kommet til rett sted! Her 
vil du ikke bare møte på x-er og y-er 
men så mange variabler som du klarer 
å forestille deg, og mer! Her vil du se at 
mange av variablene er skrevet som xn 
der n = (1,2,3,…,n). 

MA1103 Flerdimensjonal analyse
Flerdimensjonal analyse er som den 
vanskelige tennåringen som tror ingen 
skjønner seg på den. Men det viser seg 
at de fleste forstår seg på flerdim og det 
er ganske greit for mange.

Dette lille innslaget er en anmeldelse av 60 gruppen i matte for LUR-studentene. 
Her vil du finne en rangering av 60-gruppen i matematikk. Legg merke til at denne 
vil nødvendigvis ikke samsvare med dine personlige erfaringer. Det vil også være 
noen avvik for plasseringen i listen i og med at jeg ikke har hatt halvparten av 
fagene (: 

TMA4240/45 Statistikk
Sannsynligvis vil dette faget ha fått 
høyere rangering hvis jeg hadde forstått 
meg på det. Men det gjelder jo egentlig 
alle fag tbh. 

TMA4120 Matematikk 4K
Ifølge veileder i matte er 4K meh. Men 
spør man alle andre luringer er det ikke 
meh, skal jeg si deg! Her i 4K vil du bruke 
det du har lært i tidligere emner og 
bygge videre på dette til det komplekse 
nivået. Her forteller Euler at ting bare 
kommer til å snurre rundt, bokstavlig 
talt. Men fortvil ikke, før du kommer 
til den komplekse biten vil du møte på 
den koselige Laplace-transformasjonen. 
Dette vil være som et plaster på såret 
ditt etter å ha jobbet med Fourier-
transformasjonen. Problemet kommer 
når du putter plasteret på før såret i det 
hele tatt er der. Dette vil da ikke gi noen 
form for trygghet i 4K. Kos deg. 

MA1101 Grunnkurs i analyse 1
Hvis du noen gang har lurt på hvordan 
det føles å være en stikkpille burde du 
ta dette faget. Det er ikke hemmelig at 
«anal» er i ordet analyse, noe som er et 
frampek til hvordan faget føles. Du vil 
nemlig møte på brødrene Epsilon og 
Delta, som vil være din guide gjennom 
dette fantastiske eventyret. Her vil du 
møte på både kjente venner som tall 
og bokstaver og skumle slurker som 
konvergens og differensiallikninger. 
Kommer du deg gjennom dette klarer 
du å komme deg gjennom det meste.

1 MA1301
Tallteori

2 MA2401
Geometri

3 MA1102
Analyse 2

4 MA1201
Lineær algebra

5 MA1103
Flerdim

6 TMA4240/45
Statistikk

7 TMA4120
Matte 4K

8 MA1101
Analyse 1
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1. Introduksjon

Brød har vært av stor betydning for 
menneskeheten de siste 100 årene. 
Hensikten med dette forsøket er å 
prøve å produsere et brød, og vise 
at dette ikke er så vanskelig som folk 
kanskje tror.

2. Hypotese

Fermentering: Det var forventet 
at deigen ville heve på grunn av 
fermentering. Elting og forming av 
deig: Etter elting var det forventet 
at deigen ble mer elastisk og bedre 
til å holde formen.
Steking: Stekt deig var forventet 
å gi en brun skorpe, og noe ekstra 
hevelse.

3. Teori

Gjær bruker sukker for å få energi. De 
driver en fermenteringsprosess, der de 
bruker enzymer for å spalte glukose 

til karbondioksid og vann (https://
sml.snl.no/gjæring). Karbondioksid 
som frigjøres er grunnlaget for at 
deigen kan heve. 

Gluten er en gruppe proteiner som 
hveteplanten bruker for å lagre 
energi. I deig har proteinet en annen 
funksjon: det er med på å gi deigen 
struktur. Når deigen strekkes og eltes, 
former gluten et strekt nettverk som 
gjør deigen elastisk (Ooms Nand). 
Maillard reaksjonen gjør brødskorpa 
brun. Karbohydrater og aminosyrer 
i deigen deformeres til smaksrike 
molekyler (Capuano). 

4. Materialer og metoder

Ingredienser: 400ml vann, 10g 
tørrgjær, 500g hvetemel, 10g salt, 
stor bakebolle, støpejernsgryte (Ved 
bruk av surdeig, kan 100g surdeig 
erstatte 50ml vann, 50ml hvetemel 
og 10g gjær. Fermenteringstiden bør 
også justeres)

Baking av brød
Thomas Agentoft Eggen

Rapport i MH1001 - Mat og helse

Sammendrag

Brøddeig ble laget med surdeig som gjæringsmiddel. Deigen ble deretter 
bakt i støpejernsgryte ved høy temperatur.

Bolk fermentering: Til dette forsøket 
ble surdeig brukt som fermenterings-
middel. Alle ingrediensene ble 
blandet lett sammen, til deigen var 
fri for klumper. Deig med surdeig 
trenger opp til seks timer bolk 
fermentering. Brukes tørrgjær, bør 
deigen heve i bolk over natten.

Elting og forming av brøddeig: En 
hevebolle ble dekt i mel. Deigen ble 
lagt på benken. Hvert hjørne ble 
strekt ut, og lagt over midten av 
deigen. Det ble gjentatt tre ganger. 
Etter elting ble deigen formet til en 
boule, ved å dra deigen med hendene 
over kjøkkenbenken. Deigen ble så 
lagt oppned i hevebollen.

Etterheving og steking: Deigen ble 
plassert på et varmt sted for å heve 
i to timer. Bakebollen ble lagt over 
deigen. Ovnen ble satt til 250°C, 
med støpejernsgryta i ovnen, 30 
minutter før hevetiden var over. 
Etter heving, ble deigen sluppet i 
gryta, og lokket ble lagt på. Etter 30 
minutter steking, ble temperaturen 
justert ned til 200°C, og lokket ble 
tatt av. Videre steking i 15 minutter. 
Etter steking ble brødet lagt på rist 
for avkjøling.

5. Resultater

Surdeig ble brukt som fermenterings-
middel for å bake brød. Brødet ble 
bakt i støpejernsgryte.

Bolk fermentering: Aktiv surdeig 

(figur 1) ble brukt til blanding av 
deig, og deigen sto til fermentering 
i seks timer, se figur 2, for før/etter.

Figur 1: Aktiv surdeig. Masse bobler!

Figur 2: Før og etter fermentering

Elting og forming av brøddeig: 
Hevebollen ble dekt i mel fordi det 
er viktig at deigen ikke setter seg 
fast under heving! Hendene var rene 
og skylt i vann før elting. Deigen ble 
lagt på kjøkkenbenken, og hjørnene 
ble strekt og brettet inn mot midten 
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fem ganger, se figur 3. Deretter ble 
deigen formet til en boule, som er 
en pretensiøs måte å si bolleformet, 
ved å dra deigen over benken med 
hendene, figur 4. Det ble observert 
at deigen så deig-lig ut. Deigen ble 
deretter lagt oppned i hevebollen, og 
plassert på et varmt sted, der den lå 
til heving i to timer.

Figur 3: Strekking av deig

Figur 4: Forming, legg merke til hvor 
deig-lig deigen er blitt.

Steking: Da det var 30 minutter igjen 
av hevetiden ble ovnen satt til 250°C 
med støpejernsgryta inni. Etter 
heving ble deigen slumpet med stor 
mangel på eleganse oppi gryta (figur 
5), lokket ble plassert over, og brødet 

sto til steking i 30 minutter. Lokket 
ble tatt av, og temperaturen ble satt 
ned til 200°C, og brødet stekte ferdig 
i 15 minutter til. Brødet ble tatt 
ut av ovnen og lagt til avkjøling på 
rist. Med umenneskelig tålmodighet 
ble brødet faktisk helt avkjølt før 
skjæring. Brødet ble skjært opp på 
en fancy måte, for å skryte, figur 6.

Figur 5: ”Elegant”.

6. Diskusjon

Hensikten med forsøket var å bake et 
brød i gryte.

Fermentering: Deigen ble fermentert 
med surdeig som fermenteringsmiddel. 
Tørrgjær kunne også blitt brukt, 
men da måtte fermenteringstiden 
vært endret.

Figur 6: Oppskjært brød.

Elting og forming av deig: Deigen 
ble mer elastisk, og klarte å holde 
formen til brødet var ferdig stekt. 
Skorpa hadde en jevn og glatt 
struktur, fordi deigen ble eltet og 
formet godt. Hendene ble vasket, og 
holdt våte, slik at deigen ikke satt 
seg fast i fingrene, selv om den var 
klissete. Ikke bruk mel. Mel er for 
pingler. Deigen skal være klissete og 
våt: Tenk første rad på Justin Bieber 
konsert i 2012.

Steking: Deigen hadde antydning til 
hevelse under steking. Det ferdige 
brødet hadde en dyp brun skorpe.

Til dette forsøket ble det benyttet 
spesialutstyr i form av hevebolle 
og støpejernsgryte. Hevebolle kan 
erstattes med en hvilken som helst 
bolle, en rent kopphåndduk og mel.

Støpejernsgryte er vanskeligere å 
erstatte, men her finnes det også 
alternativer: ildfast form med lokk 
bør kunne gi tilsvarende resultat.
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EN REISE 

GJENNOM 

MARVELUNIVERSET
TEKST: Olav Magnus Knutsen

I løpet av 2021s første uker så jeg 
gjennom det Disney+ har å tilby 
av Marvel Cinematic Universe 
(MCU), fremfor forelesninger. 
Etter et maraton uten like ble det 
klart for meg at en rangering av 
filmene er nødvendig. Faktorer 

som er prioritert i denne masse-
anmeldelsen er blant annet: Plott, 
opplevelse og originalitet. Denne 
artikkelen vil inneholde spoilere, 
les på eget ansvar. Ved eventuelle 
uenigheter er jeg åpen for diskusjon.

23: “The Incredible Hulk” 
(2008) 1h 52min
Hulk kommer på en soleklar 
sisteplass først og fremst på grunn 
av deres avgjørelse ved å bytte 
skuespilleren i hovedrollen fra 
Edward Norton i ‘’The Incredible 
Hulk’’, til Mark Ruffalo i resten av 
filmene tilhørende MCU. Dette er i 
seg selv god nok grunn til å fortjene 
sisteplassen, hadde det vært opp til 
meg ville jeg ikke tatt den med på 
listen i det hele tatt. Min anbefaling 
blir da å la være å se filmen, og heller 
bli overrasket når Hulken dukker 
opp i senere filmer.

22: Iron Man 2 (2010) 2h 4min
Etter en sterk åpning, kommer 
Iron Man 2 som en stor skuffelse. 
Dette er et klassisk eksempel på en 
dårlig oppfølger hvor produsentene 
prøver for hardt å lage en film enda 
bedre enn forgjengeren. Ekstra 
minuspoeng å ha en Russisk skurk, 
noe jeg mener er svært oppbrukt.

21: “Captain Marvel” (2019) 2h 
3min
Captain Marvel fortjener 21-plassen 
ene og alene fordi den er en ekkel 

blanding av Top Gun og Star Trek, 
som igjen ikke hører hjemme i 
Marvel-universet.

20: Ant-Man and the Wasp 
(2018) 1h 58min
Etter Ant-Man kommer inn som et 
friskt pust, lider Ant-Man and the 
Wasp av samme sykdom som Iron 
Man 2. i min mening er det helt 
unødvendig å legge til superhelt/
hovedkarakter i form av Wasp.

19: “Thor: The Dark World” 
(2013) 1h 52min
Grunnen til at “Thor: The Dark 
World” havner på 19-plass er enkelt 
og greit fordi plottet er for kjedelig. I 
tillegg til en underveldende historie 
er Thor altfor avhengig andre 
karakterer ( Jane) for å komme i mål.

18: Doctor Strange (2016) 1h 
55min
Doctor Strange er en bra film i seg 
selv, men lyktes dessverre ikke helt 
å passe inn i kategorien som en 
marvelfilm.

17: “Avengers: Age of Ultron” 
(2015) 2h 21min
“Age of Ultron” kunne vært en veldig 
bra film. De har bygd opp en god 
historie ved skurken og forskjellene 
mellom Captain America og Iron 
Man begynner å komme fram, 
men dessverre skjer det for mye 
individuelt med hver karakter mot 
slutten. Det gjør det vanskelig å 
holde oversikt over karakterene for 

IKKE IMPONERT: 
Ansiktet til Olav da han så Iron Man 2.

 VITNEMÅLET MARS 2021 35     VITNEMÅLET MARS 2021 34    



fremtidige filmer, og gjør også at 
filmen oppleves litt hakkete.

16: “Thor” (2011) 1h 55min
Thor er en helt grei film. Den 
utmerker seg hverken spesielt godt 
eller dårlig og fortjener dermed 
16-plassen.

15: Ant-Man (2015) 1h 57min
Er i likhet med Thor også en helt 
grei film. Det eneste som skiller dem 
er at Ant-Man har litt mer dybde i 
historien sin. 

14: “Iron Man 3” (2013) 2h 10min
Med et av tidenes dårligste plot-
twister kan det virke feil å gi Iron 
Man 3, 14-plassen. Mitt eneste 
forsvar av dette er sidehistorien med 
han lille gutten (Harley Keener), og 
avslutningen, hvor alle hans ‘’Iron 
Men’’ gjennom historien hjelper 
Tony Stark med å redde dagen.

13: “Spider-Man: Far From 
Home” (2019) 2h 9min
Denne Spider-Man-filmen kunne 
vært veldig bra. Dessverre ender den 

med å være skuffende ene og alene 
på grunn av at den har en kjedelig 
skurk som ikke har noe annet våpen 
enn en dronearmé.

12: “Captain America: The First 
Avenger” (2011) 2h 4min
“The First Avenger” er en film jeg 
mener har skikkelig potensial, men 
ikke når helt opp til å være blant de 
beste. Derimot er den helt essensiell 
å se som en prequel for de store 
avengers-filmene.

11: “Spider-Man: Homecoming” 
(2017) 2h 13min
‘’Homecoming’’ er en film som ikke 
ga voldsomme inntrykk med en 
gang, men i etterkant har den vokst 
på meg. En leken film hvor en High-
School-gutt blir superhelt. Er også 
stor fan av Tony Stark sine bidrag til 
filmen.

10: “Guardians of the Galaxy 
Vol. 2” (2017) 2h 16min
Guardians of the Galaxy er noe helt 
for seg selv i MCU. Vol.2 er en av 
de bedre oppfølgerne jeg har sett. 
En perfekt blanding av komedie 
og action, og fortjener dermed 
tiendeplassen.

9: “Iron Man” (2008) 2h 6min
‘’Iron Man’’ er den første filmen i 
MCU og leverer knallbra. Filmen 
gir et solid grunnlag for Tony Stark 
frem mot avengersfilmene som ikke 
engang klarer å bli svertet av to 
halvgode oppfølgere.

KRAKKA-DOOM: Olav slår hardt ned 
på motstridende meninger.

8: “Captain America: The 
Winter Soldier” (2014) 2h 
16min
En meget spennende film som spiller 
opp mot ‘’Civil War’’ veldig bra.

7: “The Avengers” (2012) 2h 
23min
Til tross for at filmer som ‘’The 
Incredible Hulk’’, ‘’Iron Man 2’’ og 
‘’Thor’’ ikke har satt et særlig godt 
grunnlag for en samlet film, er ‘’The 
Avengers’’ en veldig god åpningsfilm 
for avengersteamet. I tillegg til det, 
hjelper filmen med historien på 
nevnte karakterer.

6: “Captain America: Civil 
War” (2016) 2h 27min
Team Captain America mot team 
Tony Stark. En veldig spennende og 
engasjerende film som tvinger deg til 
å velge side.

5: “Black Panther” (2018) 2h 
14min
En nesten plettfri film på femteplass, 
eneste jeg har å si på den er at slutten 
er litt skuffende. Hadde vært kult å 
ha Killmonger som skurk i en film til.

4: “Avengers: Endgame” 
(2019) 3h 1min
Knallsterk oppfølger til ‘’Infinity 
War’’ og en verdig avslutning for 
Marvel-universet vi er kjent med. 
Hadde det ikke vært for et par veldig 
kunstige kampscener, kunne den 
gått til topps på listen.

3: “Thor: Ragnarok” (2017) 2h 
10min
En mektig imponerende film om 
Thor som ikke kan sammenlignes 
med de tidligere filmene hans. Jeg 
hadde ikke store forventninger til 
filmen, men ble absolutt motbevist. 
En verdig tredjeplass.

2:  “Guardians of the Galaxy” 
(2014) 2h 1min
Oppskriften på den perfekte 
blanding av action og komedie. 
Alle karakterene utfyller hverandre 
perfekt, filmen har et spennende 
plott og knallbra musikk. Om jeg 
skulle valgt en av filmene fra denne 
listen å se om og om igjen, hadde det 
vært denne.

1: “Avengers: Infinity War” 
(2018) 2h 29min
‘’Infinity war’’ står for kanskje en 
av de sterkeste filmopplevelsene jeg 
har hatt, og satte en ende på mine 
forventninger om at det alltid ender 
bra i en superhelt-film. Måten filmen 
trekker sammen alle karakterene i 
MCU uten å lage et uoversiktlig kaos 
er svært imponerende. Derfor mener 
jeg den fortjener førsteplassen.

IMPONERT: 
Sterk filmopplevelse.
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STIANS SPILLTIPS
FOR EN 

DIGITAL HVERDAG
TEKST: Stian Nygård

Det siste året har som alle vet skapt 
store rom for fritid man kanskje ikke 
helt vet hva man skal fylle med, noe 
som fort kan bli svært kjedelig. For 
min egen del har svaret heldigvis vært 
veldig enkelt. Noe som har fått dagene 
mine til å gå uendelig mye fortere enn 
det de kunne ha gjort, nemlig dataspill. 
Her kommer mine tips til hvordan du 
kan utnytte en digital hverdag til det 
fulle. Listen som presenteres består av 
spill som er perfekte for å spille sammen 

med venner, slik at dere alle kan få 
uforglemmelige opplevelser sammen 
fra hver deres skjerm; men de er også 
spill som helt utmerket kan nytes alene. 
Alle kan spilles på plattformene PC/
Mac, PlayStation, Xbox og Switch. 
Så finn fram favorittdrikken, litt god 
snacks og sett deg/dere godt til rette i 
gamingstolen/sofaen. Før du vet ordet 
av det er plutselig korona utryddet for 
godt.

Stardew Valley
– For den «casuale»

Har du alltid drømt om å starte opp din 
egen gård, men aldri helt visst hvor du 
skulle starte? Her er svaret ditt. Stardew 
Valley tok meg med storm første gang 
for to år siden, og jeg kan fremdeles 
drømme meg bort i denne verdenen selv 
om jeg ikke spiller. Dette er definisjonen 
på et koselig spill. Det er perfekt til 
casual spilling, og du kan ta det opp når 
som helst for enten korte eller lengre 
økter. 

Spillet går ut på å designe din egen gård 
samtidig som du blir kjent med folkene 
som bor i nabobygda (alle har sin egen 
herlige historie). Du driver også blant 
annet med fiske og gruvedrift, du får 
stifte familie, passe på dyr, og passe 
på deg selv. Spillet har utrolig mange 
morsomme utfordringer til deg, og du 
har alltid noe å gjøre på gården din eller 
ting å utforske. Alt dette er innbakt i 
koselig musikk og fantastisk animasjon, 
noe som gjør din tur innom Stardew 
Valley til en uforglemmelig opplevelse.
Det er mulig å spille med opptil fire 
personer på en og samme gård. Da 

lever dere sammen, velger hvor dere vil 
ha hus, og kan hjelpe hverandre i det 
daglige livet på gården. Her kan dere 
tilbringe hundrevis av timer sammen, 
og mest sannsynlig vil dere aldri gå lei. 
Happy farming.

Lignende spill: For mer casual spilling 
anbefaler jeg virkelig også å ta opp 
Minecraft, enten for første eller for tusende 
gang. 

Overwatch
– For den skyteglade

Er du av typen som elsker å knuse 
motstanderne dine i heftige kamper, der 
alt av våpen og ferdigheter er tillatt, og 
døden er eneste utfall for de du kjemper 
mot? Er du lei av alle tradisjonelle 
skytespill; Team Deathmatch i en eller 
annen grøft med AK-47; eller bare vil 
prøve noe nyskapende innen første-
person-skytespill-sjangeren, da vil jeg 
anbefale deg å kjøpe Overwatch. Her 
kan du spille som 32 HELT UNIKE 
karakterer, alle med hver sine våpen, 
ferdigheter og «ultimates». Alle 
karakterene spilles på sin unike måte, så 
her er det mye å sette seg inn i hvis man 
er ny i spillet. Men det er vel ikke fritid vi 
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har minst av akkurat nå eller? I varierte 
og utradisjonelle spillmoduser spiller 
man (vanligvis) 6 mot 6, og målet er å 
knuse det andre laget. Da gjennom for 
eksempel å dytte en «payload» gjennom 
mapet; å holde et «point» i en viss tid; 
eller å bare ødelegge motstanderens 
base.

Spillet er også svært relevant for tiden, 
da det ikke er lenge til videreføringen 
Overwatch 2 kommer ut, med mye 
utvidet spillinnhold. Overwatch er et 
enestående FPS-spill der du kan boltre 
deg i mangfoldet av karakterer, samtidig 
som du får ut litt av din innebygde 
skytegalskap. Du kan velge å bli 
verdensmester med en karakter, eller 
du kan bli en flexer som er god med alle 
sammen. Det er ditt valg. Her kan man 
spille online med opp til 6 venner på 
samme lag, så finn frem ditt lag og din 
indre aim-bot, og fyr løs!

Lignende spill: Er du derimot ikke lei av 
tradisjonelle skytespill, anbefaler jeg å laste 
ned den hotteste Battle Royalen akkurat nå; 
Warzone.

Civilization VI
– For den strategiske

Er du sånn som meg, at du heller ville 
reist tilbake i tid i stedet for frem? Vil 
du gjenoppleve historien fra flere av 
de største lederne sine perspektiv? Vil 
du bli den første i gjengen som finner 
opp romraketter som kan ta deg mot 
evigheten og forbi? Civilization VI er 
et RTS (real-time strategy) spill, der du 
kan velge din historiske leder som for 
eksempel Julius Cæsar, Cleopatra, Teddy 
Roosevelt, Alexander den Store, eller 
Harald Hardråde for å nevne noen. Din 
oppgave er deretter å lede sivilisasjonen 
din til seier, enten ved å få gjennomslag 
med din egen religion, få den største og 
sterkeste hæren for så å ta over verden, 
skape teknologisk revolusjon og reise 
til verdensrommet, eller ved å bygge 
store kulturelle verk som tiltrekker 
turisme. Du bygger stadig ut din egen 
sivilisasjon fra antikken og til moderne 
tid, gjennom å utføre diverse oppgaver 
med den teknologien du har til rådighet 
på ethvert tidspunkt.

Dette er et såkalt turn-based spill, der 
hver spiller får hver sin tur til å gjøre 
sitt trekk. Spillet går ikke videre før 
alle spillerne har gjort ferdig sin runde. 
Også i dette spillet er musikken helt 

fantastisk utført, og avhengig av hvilken 
sivilisasjon du kontrollerer så vil 
musikken endre seg etter hvor og når du 
befinner deg. Her er det muligheter for å 
spille med opp til 6 spillere i en verden. 
Hvem klarer å bli den første til å seire av 
deg og vennene dine?

ARK: Survival Evolved 
– For den eventyrlystne

Vil du ri på dinosaurer? Fortsett og les. 
Ark er et action-eventyr-overlevelses-
spill med en forkjærlighet for juratiden. 
Det er et open world spill der du kan 
navigere deg rundt i fine omgivelser 
i din jakt på store og små dinosaurer, 
både flyvende, gående og svømmende. 
Du starter spillet med at du finner deg 
selv liggende naken på en forlatt strand, 
og du må selv lære deg å lage verktøy for 
både jakt og bygging av ditt første hus. 
Du er nødt til å samle materialer, mat 
og andre ressurser for å overleve. Etter 
hvert som du spiller, lærer du å lage nye 
og forbedrede verktøy, slik at du igjen 
kan lage nye og bedre hus for både deg 
og dinosaurene som du fanger på din vei.

Man kan spille dette offline, men som 
regel spiller man på online servere med 
ca. 50-60 folk fra rundt om i verden. Alle 
går rundt i den samme verdenen og kan 

møte på hverandre. Det skal da sies at 
det er to måter å spille dette på, og de 
forkortes PvE og PvP. I førstnevnte, også 
kalt Player vs. Environment, kjemper 
du din harde kamp mot dinosaurer, 
sykdom og andre naturlige farer mens 
du stadig kommer i høyere level, slik at 
du og de andre på serveren overlever 
stadig farligere ting. Den andre kalles 
Player vs. Player og er av den mye 
farligere typen. Her spiller du mot de 
andre spillerne på serveren. La meg 
male et bilde for deg: Du har brukt hele 
ettermiddagen, kvelden og store deler 
av natta di på å bygge drømmehuset ditt, 
fanget noen sinnsykt kule dinosaurer og 
du legger deg trøtt, men svært fornøyd 
med tilværelsen din. Du står opp dagen 
etter for å mate dinosaurene dine, men 
til din store skrekk så er alt du har 
laget jevnet med jorda, dinosaurene er 
døde, og du har ingenting igjen annet 
enn pysjamasen du sover i. Noen andre 
spillere på serveren har vært innom 
mens du sov og har plyndret og stjålet alt 
du hadde av verdier, slik at de kan kose 
seg. Velkommen til PvP. Så vidt jeg vet så 
er det ingen begrensning på hvor mange 
venner du kan spille sammen med i Ark. 
Det er bare å komme dere inn på samme 
server, så kan dere samarbeide i kampen 
om tilværelsen. 

Lignende spill: Et nytt spill i samme sjanger 
har akkurat dukket opp. Valheim baserer 
seg på mye av det samme, men er satt i en 
norrøn/viking setting. Et annet spill for de 
eventyrlystne der ute er Sea of Thieves, der 
du og opp til 3 andre begir dere ut på de 7 hav 
som pirater.
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REDAKSJONEN TESTER: 
TELEPARTY

Det var en søndag kveld, og ingen 
av redaksjonens medlemmer hadde 
utrettet noe særlig annet denne dagen 
enn å sitte og se på Netflix. Da klokka 
bikket 18, fant ut at de skulle gjøre noe 
annet, nemlig å se på Netflix - sammen 
med hverandre. 

De møttes på Zoom, og begynte å 
diskutere hvilken film de skulle se. 
Filmen som ble valgt, var “Death 
to 2020”. Lista over anerkjente 
skuespillere som var med i filmen var 
lang; Phoebe fra Friends, Nick Fury 
fra Avengers, og han kjekke, men litt 
kleine statsministeren i Love Actually 
(Det var han siste som solgte oss). Med 
overraskende få tekniske problemer til 
fremtidige lærere å være, ble filmen satt 
i gang i Teleparty.

I gamle dager måtte man telle ned og 
prøve å starte filmen på Netflix fra 
hver sin skjerm samtidig - noe som 

aldri funket. Teleparty gjør dette utrolig 
mye lettere. Hvis en deltaker pauser, 
pauser den for alle, og alle som ser 
på ser nøyaktig samme del av filmen. 
Teleparty har en chattefunksjon, som 
ble hyppig brukt til å kommentere den 
bra, men egentlig dårlige humoren.

Filmen tar for seg 2020 i mockumentary-
stil i kronologisk rekkefølge. Vi ble 
minnet på historiske hendelser fra 
tiden før Korona - minner vi for 
lengst hadde fortrengt. Konspirasjons-
teorier, en historiker som ikke klarer 
å skille mellom virkelighet og fiksjon, 
millennials, vaksiner, Zoom, Trump, 
USA. Filmen sier hvertfall litt om nesten 
alt som har påvirket oss det siste året, 
og gir et fornøyelig gjensyn med året vi 
elsker å hate.

Teleparty får terningkast “tommel opp”
“Death to 2020” får terningkast “ikke se 
alene, men gøy sammen med andre.

TEKST: Elida, Morten, Thomas & Bendik

“Kan alle se 
det jeg deler 

nå?”

COVID-
situasjonen 

nevnes

Lyden kutter 
ut

Ingen svarer 
på forelesers 

spørsmål

Foreleser går 
over 

pausetid

Student 
hjelper med 
det tekniske

Noen 
glemmer 

mute

“Noen 
spørsmål?”

Foreleser går 
for fort frem

-BINGO
Laget av Christer Borgedal Øyen
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LESERKONKURRANSE

1. 1. Hvilket ord eller utrykk ble IKKE benyttet i teksten “En hyllest til Hvilket ord eller utrykk ble IKKE benyttet i teksten “En hyllest til 
Blackboard? Blackboard? 
Alternativer: Alternativer: Buksevann, pølsevev, random shuffle, klassisk Buksevann, pølsevev, random shuffle, klassisk 
betingingbetinging

2. 2. Hvilket år vil tre av februars viktigste begivenheter falle på Hvilket år vil tre av februars viktigste begivenheter falle på 
samme dag igjen?samme dag igjen?

3. 3. Hvor lang er foreløpig Jørgen Sunnvoll sin studietid?Hvor lang er foreløpig Jørgen Sunnvoll sin studietid?
4. 4. Hvor mye betalte Gira totalt for en soggy og lunken burger?Hvor mye betalte Gira totalt for en soggy og lunken burger?
5. 5. Hvor lang tid bruker man på et Marvel-maraton uten pause?Hvor lang tid bruker man på et Marvel-maraton uten pause?
6. 6. Hvor våt skal brøddeigen være når du elter den?Hvor våt skal brøddeigen være når du elter den?
7. 7. Hvilke skapninger er det man jakter på i dataspillet Ark: Survival Hvilke skapninger er det man jakter på i dataspillet Ark: Survival 

Evolved?Evolved?
8. 8. Hvem ville Ninni drepe?Hvem ville Ninni drepe?
9. 9. Hva ønsket sadomasokistene at Spanskrørets leder skulle hete?Hva ønsket sadomasokistene at Spanskrørets leder skulle hete?
10. 10. Nevn en person du kan du kontakte dersom du har spørsmål om Nevn en person du kan du kontakte dersom du har spørsmål om 

identitetsarealet.identitetsarealet.
11. 11. Hvorfor har Blackboard innført naturbilder?Hvorfor har Blackboard innført naturbilder?
12. 12. Hva er ifølge Talha “plasteret på såret?” med 4K?Hva er ifølge Talha “plasteret på såret?” med 4K?
13. 13. Hvem er de eneste som vet hvordan Spanskrørets Hvem er de eneste som vet hvordan Spanskrørets 

forretningsmodell har fungert?forretningsmodell har fungert?
14. 14. Hvilken font benyttes i saken “Baking av brød”?Hvilken font benyttes i saken “Baking av brød”?
15. 15. Hva er “Hva er “Kräkeluren”?

Hvor godt har du fått med deg innholdet i avisa?  Send svar på 
spørsmålene til spanskroretbibliotekar@gmail.com, og bli med i 
trekningen av en premie fra Vitnemålet!


