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LEDER
Kjære leser!
Et nytt tiår er kommet, våren er på vei (forhåpentligvis), og semesteret
har kommet godt igang. Kanskje er du en av de som lengter etter varmere tider, og som sakte men sikkert kjenner at vinterdepresjonen
begynner å slippe taket idet sola og trekkfuglene så vidt kommer
tilbake.
Et nytt år betyr også en ny utgave av Vitnemålet, min første. Mitt
navn er Elida og har siden nyttår innehatt vervet som Spanskrørets
bibliotekar. Den rykende ferske utgaven du nå holder i hånden byr
på en del finfin journalistikk; her finner du blant annet nyttige saker
for deg som student på gløs og en høyst objektiv anmeldelse av vår
kjære naborevy, i tillegg til et midtsidebilde av vår nyoppstartede
webkom.
Nå ved inngangen til mars nærmer både pi-dagen og fredag den
13. seg med stormskritt, og disse har fått den oppmerksomheten
de fortjener. I tilleg finner du litt nydelig poesi og nyeste versjon av
”redaksjonen tester”. Med andre ord har du mye å glede deg til på de
neste sidene, håper du koser deg like mye med utgaven som meg!
Elida Kristine Engeseth, Bibliotekar
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Campusrunden 2
Tekst: Bendik Løvlie

Campusrunden er en 3 km lang trimløype rundt Gløshaugen
med formål om å gjøre folk
bedre kjent områdene rundt
campus,
lansert i 2018. En betydelig
svakhet ved denne løypen er
at man ikke blir bedre kjent
med Gløshaugen fra innsiden.
Og som vi alle harblitt lært
som barn, er det innsiden som
teller.
“Med lanseringen av Campusrunden 2 ønsker vi i Trondheim kommune at studenter
skal bli bedre kjent med både
campus, og i sin tur, seg selv, på en helt annen måte enn det vi
klarte å oppnå med Campusrunden 1. Vi oppfordrer alle studenter sterkt til å prøve ut denne løypen, og har stor tro på dette
prosjektet som et positivt bidrag til campusutvikling og studenthelse.”
Kort forklart er Campusrunden 2 en løype der studenter får teste
et utvalg av de ulike toalettfasilitetene Gløshaugen har å tilby
(såkalt dorientering). I samarbeid med NTNU har Vitnemålet fått
eksklusiv tilgang til den nye løypen, og vil anmelde turopplevelsen i sin helhet. Med kroppen full av forventning og magen fylt
med sukkerfrie pastiller setter Vitnemålets feltreporter Gunnar
Dovim ut på tur.
Realfagsbygget
Campusrunden 2 ble igangsatt med et brak (og et plask) på A1030, toalettet mellom kontoret og Element. Dette er en forholdsvis lekker do der man sitter omsluttet av hele vegger. Å sitte
her var en god opplevelse, men jeg må gi rommet trekk for høy
trafikk.
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Videre gikk turen til doen ved Café Sito (CU1-031), etter spesiell
anbefaling av en LUR-student som ønsker å forbli anonym. Dette
er nemlig en do der Viljar føler seg trygg.
Utseendemessig skiller den seg ikke nevneverdig ut fra de andre
doene i gangen langs Realfagsbygget, men toalettet er overraskende lit trafikkert til å ligge i U1, og har en slags inviterende
stemning hengende over seg. Jeg ser fram til å teste dette toalettet
mer i fremtiden.
Videre gikk turen ned til BU3-046, som er en sånn type do man
går til om man virkelig ønsker å være for seg selv. Gangen utenfor toalettet har en avslappende stillhet. Til min forbauselse var
en av doene okkupert da jeg kom inn. Mon tro om jeg ødela
dagen til denne stakkars mannen da jeg braste inn døren? Siste
stopp på Realfagsbygget ble oppe i samme etasje som Institutt
for fysikk, i rom C5-031. Det positive med denne doen er at det
er en viss sannsynlighet for at noen av fysikk-foreleserne jeg har
hatt går inn der rett etter meg, og at jeg på denne måten kan utøve passiv-aggressiv hevn på dem som har utsatt meg for heftige
øvingssystemer og lab-opplegg. Jeg noterer meg at på Realfagsbygget er omtrent annethvert rom et toalett, men til gjengjeld
finnes det knapt et eneste dolokk i hele bygningen. NTNU hadde
trolig ikke nok penger til dette etter å ha montert alle toalettene.
Verkstedtekniske laboratorier
Toalettet utenfor VE1 (268C) er ikke lett å finne første gangen
man skal dit. Du må følge noen rare skilt av tre som det ser ut
som om noen laget i sløyden på ungdomsskolen for å finne fram.
Selve toalettene er båser, og egner seg derfor dårlig til annet enn
nummer 1 med mindre det er krise. Et dobesøk her et omtrent
like lite tilfredsstillende som å ha forelesning på VE1, som besitter verdens mest rigglete bord. Jeg hadde også gledet meg til å
teste ut HC-doen 210A, som har fancy lys og knapper på dørens
utside, men denne var dessverre opptatt.
Geologi
Hvis du noen gang har forelesning på Geologibygget, må du vite
at det finnes en bra do (S05A/B/C) og en dritt-do (S14B) i byggets første-etasje. Den ene doen, den ved inngangspartiet, består
av store rom med hele vegger, til og med med egen panelovn!
Veggene har en dyp blåfarge som gir doen et særpreg og en følelse av identitet.
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Her kan man ta det med ro i mens man ser på memes eller spiller på mobilen. Det eneste å utsette på denne doen er at det er
ganske lytt mellom rommene. Videre inn ved G1 er det en do
med båser, men det blir for dumt å gå på denne med mindre det
skulle være et nødstilfelle.
Oppredning/gruvedrift og Berg
Jeg ser ikke for meg så mange situasjoner der en LUR-student har
grunn for å gå inn i dette bygget.
Da jeg gikk inn, ble jeg møtt av en gjeng menn med gule hjelmer. Korridorene i andre etasje var trange og preget av pågående
oppussing, og dametoalettet var faktisk stengt. Jeg skjønte derfor
fort at denne delen av Campusrunden
2 fortsatt var under utbygging. Etter å
spasert rundt omkring en stund kom
jeg over turens desidert guleste toalett,
som befant seg i 2. etasje ved Berg (E224).
Gamle Fysikk og IT-bygget
Først ut i rekken er HC-toalettet på
140C, som var et riktig så snasent toalett, men som på grunn av plassering
er noe som hovedsakelig ansatte på
NTNU får nyte godt av. HC-doer stiller
forøvrig i sin egen klasse (dovisjon) i offisielle konkurranser. Videre gikk turen opp til andre etasje på doen 266C utenfor F2, som
i mine øyne ikke engang fortjenter en anmeldelse. Doene 165 og
164 på IT-byggets sydfløy luktet rart, og her snudde jeg i dørene. I
etasjen under fikk jeg testet ut 091, herredoen tilknyttet F1.
Til å være en do med båser var dette et forholdsvis OK toalett.
Jeg lot meg imponere av at NTNU hadde montert varmekabler
i toalettsetene her, for toalettsetet var varmt da jeg satt meg. Jeg
hadde en positiv innstilling til dette toalettet helt til etter håndvasken, da jeg oppdaget at det ikke var mer tørkepapir, og følgelig ble
jeg tvunget til å tørke hendene på buksene.
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EL-bygget
Med våte bukser og noe nedsatt humør beveger jeg meg videre
til EL-bygget. Doene i Elektro A sin første etasje er ikke mye å
snakke om, men de gjør det de skal. Et hett tips til deg som liker å
unngå kø er å gå på B017A/B istedenfor A178A/B under pausene
når du har forelesning i EL5 og EL6. Oppe i andre etasje befinner
det seg derimot en uslepen doamant. Doen ved printeren E200 er
plassert i hyggelige omgivelser og er relativt lite trafikkert. Den
passer ypperlig hvis du skal printe mange ark og samtidig må på
do. Sett printeren i gang, og la den gjøre det den er god på, så kan
du selv gjøre det du er god på i naborommet. Mild bakgrunnsstøy
fra de som jobber nede i første etasje og lyd fra printeren bidrar til
en trivelig atmosfære på dette lille toalettet.
Kjelhuset
Å nå fram til doene i Kjelhusets underetasje er som å gå gjennom
en labyrint der premien i midten er at du får lette på trykket på et
helt middelmådig toalett. Doene utenfor kantina i første etasje er
laget slik at du må åpne den ene døra for å se om det er opptatt,
som er under gjennomsnittlig godt design fra et universitet som er
såpass stolt av ingeniørene sine. Toalettene i 2. etasje ble spesifikt
anbefalt av en LUR-student på redaksjonens spørreundersøkelse,
men disse ble anbefalt for sent til å bli en del av turløypa.
Sentralbygget
Hvorfor er det så få toaletter på Stripa? Og hva ville du valgt hvis
du måtte velge mellom å ha bremsestripe i trusa eller å gjøre nummer to på Stripa? Doen utenfor SiT Rápido i rom 121 (RapiDo) er
ingenting å skryte av. Dørene på båsene går innover slik at man
omtrent må stå oppi doen for å lukke døra, og doen er sterkt utsatt
for trafikk.
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Det kan virke som om businessmodellen med Rápido og RapiDo
er omtrent den samme: Det skal være trangt, og besøket skal gå
fort.
I et siste forsøk på et vellykket
dobesøk beveger jeg meg oppover
trappene i Sentralbygg 1. Først tester jeg ut fasilitetene i andre etasje
(Rom 255), men her var det også
for mange folk, og toalettsetet for
varmt til at jeg følte meg komfortabel. Nei, 2. etasje er ikke godt nok.
Men hva med 12. etasje? Jeg beveger meg bestemt opp trappene
i mens jeg drømmer om utsikt fra do. For hva er vitsen med et
toalett så høyt oppe hvis det ikke har utsikt?
Til tross for et mistenksomt blikk fra damen jeg møtte i gangen
i 12. etasje, viste toalettbesøket på rom 1256 seg til å være turens
høydepunkt. Toalettet har alt man kan ønske seg; det er beregnet
på én person, det er rolig, og det har utsikt over hele Trondheim
by. Kanskje dobesøk på Stripa ikke er så ille, likevel? Du må bare
gå så langt opp at du ikke rekker tilbake til auditoriet igjen før
timen har startet.
Takk for turen!
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Anmeldelse av praksisskole: Strinda VGS
Tekst: Siri Eskeland

Praksis 4 på Strinda er godt organisert. Den første mandagen besto av 6 timer SIL kurs og annen informasjon. Veilederne er stort
sett flinke, og alle lærerene jeg har møtt syntes det er stor stas at
vi er på skolen. I tillegg er det gratis kaffe/te/kakao, og i gjennomsnitt drikkes tre kopper kakao om dagen. Med unntak av den
første uka er det 1-2 SILkurs i uka, og en liten trekk for skolen for
at disse er lagt til lunsjen (men dog, etter 9 time på fredag hadde
ikke vært noe bedre).
Det er også god stemning at alle vi 16 lektorstudentene sitter på
samme rom, med kontorene til lærerne ca 5 meter unna. Det hadde dog vært fint med minst 3 kvadratmeter større rom og vindu
ut av bygget, ikke bare ut i gangen. Det blir fort dårlig luft når så
mange sitter såpass trangt en hel dag.
Men alt i alt, at skolen har en god delingskultur blant lærerne
merkes av oss studentene, det er alltid hjelp å få, både fra veileder
og andre. For kommende strinda generasjoner kan jeg anbefale
å dra på Strindamusikalen (setter opp i februar hvert år - koster
egentlig penger, men vi fikk gratisbilletter), samt ta seg en runde eller to på verkstedene til yrkesfaglinjene (hvertfall hvis man
underviser på disse linjene) - de gjør vanvittig mye kult og hvem
vet, kanskje det er muligheter for smaksprøver på restaurant og
matfag?
Alt i alt vil jeg gi masse ros til strinda og praksiskoordinatorene
for at de gjør alt de kan for at vi skal få en så fin praksisperiode
som mulig!
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Poesi på side tri
555
Roser er røde
Du skal på revy
Men veien er øde
Her kommer ikke vy
Roser er røde
Trond liker høner
Som er for unge til å føde
Stan bare heller saft i kaffetrakteren
Roser er røde
Vakten er sur
Stopper de som gløde
Skulle trodd han var Trumps mur
Roser er røde
På Isak så skjer det
Du ler deg til døde
Åtte er det samme som fem om du trekker fra tre
Roser er røde
Begjær er blå
Luringer er søte
Og du er likeså
- Sunniva, Saule & Lina
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Hjernetrim
REBUS
Eirik Runshaug

Kryssord
Christer Borgedal Øyen

send løsningsordet på e-post til Vitnemålet:
spanskroretbibliotekar@gmail.com

11

Pi – en uendelighet av desimaler og feilaktige tilnærminger
- Stian Nygård

Kanskje den viktigste dagen i året nærmer seg, og i anledning
pi-dagen (14. mars AKA 3.14 hvis dere lurte) har Vitnemålet tatt
på seg ansvaret for å hylle dette mystiske, men nydelige tallet vi
alle kjenner så altfor godt. Enten du kjenner tallet som 3.14, sin(),
, eller ganske enkelt bare som 3, har dette irrasjonelle tallet en
viktig plass i enhver seriøs persons hverdag. For forholdet mellom omkretsen og diameteren til en sirkel er å finne igjen overalt.
Du støter på det hvor enn du går, enten du vil det eller ikke.
Den mest kjente opptredenen til tallet
finner vi i de veldig populære ungdomsfilmene American Pi. Dette er
veldig morsomme filmer, og setter tallet i et veldig ungdommelig, ja nesten
kult, lys. Tallet finnes også for de litt
mer voksne ungdommene, spesielt de
som vanker en del i kjellerne på Moholt, hvor du kan henge med verdens
fineste dame. Jeg snakker hverken om
Pictoria Beckham, Pim Kardashian, eller hvertfall ikke om supersexy Mila Pinis, selv om alle disse er svært gode alternativer.
Jeg snakker selvfølgelig om selveste Pi-dama. Hun er alltid klar
for en lambo eller 10, tirsdag som lørdag. Denne dama er nesten
like ustoppelig som Ludolph van Ceulen, den tysk-nederlandske
professoren som døde i 1610 av å ha brukt hele sitt liv på å finne
35 desimaler av pi. Hadde han ventet 400 år kunne han lært det
samme på tjue minutter på YouTube, men på hans gravsten står
nå i stedet disse 35 desimalene som tok livet av ham.
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I 2019 klarte japanske Emma Iwao å kalkulere 31,4 billioner (!!!)
av desimalene til det tilsynelatende uendelige beistet av et tall.
Dette ble utført i Google Cloud i samarbeid med Google for å
vise den utrolige kraften til infrastrukturen i nevnte sky, og har
skaffet dem begge en Guinness verdensrekord. De over 30 billioner desimalene er derimot ingenting i forhold til alle desimalene
som faktisk finnes der inne. Tenk på dette: Pi er et altomfattende
tall. Desimalstrømmen bak kommaet er uendelig lang og inneholder alle tall mellom 0 og 9 i alle mulige kombinasjoner. Derfor
vil du på et eller annet sted i denne strengen finne igjen både telefonnummeret ditt og personnummeret ditt. Ikke nok med det,
men hvis man konverterer alle bokstaver om til tall (a=1 osv.), så
vil du også kunne klare å finne igjen alle pedagogikkoppgavene
du noen gang har skrevet. Ever liksom.
14. mars er også fødselsdagen til Albert Einstein, og dødsdagen
til Stephen Hawking (R.I.Pi). To av historiens største nerder skal
også feires på denne uendelig store dagen, så ta dere alle et stykke pai og fest med måte.
eace out.
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Statistikk

Tekst: Bendik Løvlie & Talha Tariq

Hei og velkommen til Talha og Bendik’s statistikk! Her har vi
brukt data fra en spørreundersøkelse som LUR studentene har
svart på for å lage fine figurer. Under skrivingen av denne teksten har vi totalt fått 69 (nice) svar på undersøkelsen. Under
alternativet “annet” har vi plassert alle de som ikke har svart
førsteklasse til femte klasse Kilder til fakta brukt i denne vitenskapelige spalten er google.
Hvis man tar en nøye titt på
kakediagrammet ser man at
de aller fleste LUR-studenter
vil jobbe på videregående. Det
er hele 78% som vil jobbe på
videregående, 16% som vil
på ungdomsskolen og 6% vil
andre ting.
Kontinuasjonseksamen
Her viser vi gjennomsnittlig kont per elev per klasse. Grafen
viser et veldig jevnt resultat når det gjelder antall kont per elev
gjennom alle trinnene.
Kanskje en smule overraskende med tanke på
hvor mange flere eksamener en 5. klassing har
hatt i forhold til en 1.
klassing, men dataene
våre lyver ikke!
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Denne statistikken viser sammenhengen mellom hvor mange
ganger i uka en student drikker og hvor mange kont studenten
har. Ut fra denne statistikken ser vi at de som drikker 2,3 eller
mange ganger i uka har like høy sannsynlighet for å ha 0 kont, så
det er bare å drikke i vei!
Her har vi satt opp en statistikk for sammenhengen
mellom hvor ofte en er på
gløs og hvor mange kont
de har. De som er på gløs
nesten hver dag har høyest skår på 0 kont. De som
aldri er på gløs har minst en kont. Overraskende resultater!
Toalettvaner
Denne grafen viser hvor
ofte en LUR student bæsjer på Gløshaugen. Hele
27% bæsjer ikke på Gløshaugen mens 12% bæsjer
ofte. Til de som er en del
av 0-bæsj prosenten kan
vi referere til ordskyen
vår videre i denne spalten!
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Her har vi kartlagt hvilket toaletter den gjennomsnittlige LUR
studenten har som favoritt. Her er det et stort utvalg av fine
toaletter dere kan finne for å bæsje i.
Hvilket toalett er ditt favoritt-toalett på Gløshaugen?
Vi har laget er (d)ordsky over de
vanligste svarene på spørsmålet,
og lite overraskende er det U1 og
Realfagsbygget som sitter høyest på
mange LUR-studenters doliste. Her
er noen av de mest originale svarene
vi fikk på spørsmålet:
• “De nederst i berg, helt avsidesliggende om du vil holde på med slemme ting ingen burde
høre på, som aksjemegling, og du har en kjapp getaway på
andre siden om noen luringer skulle komme å snuske i toalettforretningene dine.”
• “Definitivt herretoalettet i første etg på Stripa, elsker at døra
går innover slik at man må stå nedi toalettet for å få igjen
døra!”
• “Handicap på stripa, alltid en urin-dam på gulvet.”
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Annet

Her har vi lurt på hvor mange som kjenner det i tissen når de
blir stukket i navlen og her er resultatet. Nesten 60% kjenner
ikke noe mens litt over 40% kjenner det. Grunnen til at man kjenner det i tissen når man stimulerer innsiden av navlen viser seg å
være at kroppen blir forvirret. Ved å stikke noe i navlen vil man
stimulere det dypere vevet i magen. Noe som vil sende signaler
til ryggraden i ca samme høyde som blæren eller skrittet sine
nære koblinger. Kroppen vil feiltolke dette signalet og lure deg
til å tro at du kjenner det i tissen eller at du må urinere. Noe som
betyr at 60% ikke har stikket langt nok inn i navlen sin.
Hva har du lyst til å vite om LUR-studenter neste gang?
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Anmeldelse av FEM, Naborevyen 2020
Tekst: Eirin Haugsvær Monsen
21.-22 februar var det duket for knallstemning på ISAK kultursenter da Naborevyens femte revy tok scenen. Som ivrig revyentusiast fikk jeg med meg alle tre forestillingene, og kan med
trygghet si at det ikke stod på innsatsen til alle som deltok.
Med denne kjempeinnsatsen ble det følgelig en veldig god og
gjennomført revy. Bandet spilte sammen i en nydelig harmoni,
sangere sang fint (noen ganger helt svimlende nydelig), skuespillerne kunne ALLE replikkene sine, det var lyd i mikrofonene,
danserne danset så svetten spratt og kulisser og rekvisitter fløy
på og av scenen til stort sett riktig tid.
Selv om jeg har sett revyen utallige ganger måtte jeg likevel
le godt under forestillingene, da den gode stemningen i salen
smittet, som et virus, hele befolkningen i og bak salen. Først kom
åpningssangen Fem!, som med strofen “fem er det samme som
åtte, hvis du trekker fra tre” og andre artige fun facts om tallet
fem, satt stemningen for resten av kvelden. Revyen tok for seg
en spennende reise, der Askgeir Ladden, sammen med en multikulturell gruppe mennesker prøvde å nøste opp sine personlige
byråkratiske problemer. I tillegg var det en artig liten bi-historie
om helvete, med publikumsfavoritten Stan, som i aller høyeste
grad var underholdene. Selvfølgelig var revyen i år, som tidligere, krydret med musikalnumre av høy standard som alltid var
akkompagnert med dans. Jeg tror manges musikalske favoritt,
inkludert min egen, var sangen Trond, som virkelig fikk det til å
rykke i dansefoten og spisse seg i munnviken.
FEM var en feelgood-revy fra ende til annen. Selv om den helt
store samfunnskritikken uteble, fikk publikum definitivt valuta
for pengene, enten som opplevelser eller direkte refusjon av billetten for de som ikke kom inn.
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Jeg, med min absolutt objektive mening som kostyme- og rekvisittsjef for revyen, vil avslutte med å si at FEM var morsom,
VELDIG ESTETISK FIN Å SE PÅ og underholdene. Det skinner
godt igjennom at det ligger mange timers øving bak revyen i år,
noe som gjør at vi leverer en bra revy både til publikum og til oss
selv.

21

LIFEHACKS MED REKTOR.
Tekst: Morten Nygård

Har du noen gang lurt på hvordan man når toppen av en linjeforening? Eller har du kanskje mistet nattesøvnen fordi du klarer
å slutte å fundere på livets store spørsmål? Ergrer du deg for å ta
på deg sykkelhjelmen i frykt for å se dum ut? Frykt ikke, Rektor
Nygård er her for å hjelpe nettopp deg å få styr på livet ditt.
Første lifehack ut er en jeg har brukt mye i løpet av mine tre
skarve år på studiet. Trikset fungerer best på morgenen når man
skal rekke en forelesning eller et møte. Det begynner med å laste
ned AtB sin reiser-app. Deretter identifiserer du den siste mulige
bussen du kan ta og fremdeles rekke frem til Gløshaugen i tide.
Du innser da selvfølgelig at du har kjempegod tid og puster lettet
ut mens du åpner Instagram for å titte på memes. Sist men ikke
minst må du glemme helt av tid og sted så lenge at du må løpe 4
minutter på 40 sekunder.
Synes du derimot, i motsetning til
meg, at kollektivtransport forurenser for mye og, i likhet med meg, er
livredd for å få hjelmsveis. O’boy, da
har jeg en lifehack til deg! Dersom
du synes kollektivtransport forurenser for mye er du helt sikkert også
vegetarianer ellernoe og kjøper mye
vannmelon. Denne lifehacken dreier
seg altså om å dra nytte av det harde
skallet på melonen til å lage seg en
beskyttende og fuktighetsgivende (for
ikke å snakke om stylish) sykkelhjelm!
Do It Yourself video finner du her: shorturl.at/itCIU .
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Gratulerer, du rakk den tingen du skulle rekke! Du begynner
nå følgelig å lure på hvorfor du gadd å komme i det hele tatt, så
du dropper den tingen for å drive lobbyvirksomhet på kontoret
frem mot høstens generalforsamling i stedet. Du er nå et kjent
fjes innad i linjeforeningen, gjør et brakvalg på genfors og går av
med seieren som Rektor. Du har nå ikke flere timer i døgnet til å
gjøre øvinger og prosjekter så du stryker alle eksamenene dine
og må bli i Trondheim for et sjette og sjuende år. Evig ung og
evig student, akkurat slik det skal være.
Desto flere lifehacks jeg kommer på desto mer innser jeg at
jeg har null kontroll på livet. Følgelig begynner jeg å undre på
hvordan jeg i alle dager har oppnådd å bli Spanskrørets Rektor,
for ikke å snakke om å hvordan jeg har klart å holde meg i livet i
en-og-tjue år.
Bonus lifehacks:
Får du ikke ut det siste pringelsflaket av røret? Bruk støvsugeren!
Har du ikke bokmerke? Bruk en stripe ketchup!
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Gastronomisk Gira
Tekst: Ferdinand Marnburg

Det nye tiåret er inne i sin tredje måned, og mange har nok
allerede funnet ut om årets nyttårsforsett var motiverte mål eller
bortkastete penger på et medlemskap du aldri får brukt. Om ditt
nyttårsforsett innebar den gastronomiske verden har du iallfall
flaks. Ettersom tid til kreative nyskapninger dette året har blitt
knapp, tar jeg denne gangen og gir deg Gira sine tips om hva
slags småting du bør ha på kjøkkenet!
Jeg vil prøve å ignorere å snakke om det mest åpenbare her, så
vil ikke nevne noe spesifikt om salt, pepper, matolje, hvitløk, løk,
smør, mel, melk, bakepulver og sukker. Hvis du ikke har en
direkte komplikasjon med noen av disse bør de eksistere på
kjøkkenet ditt.
Krydder og urter
Skal du ”spice up” krydderhylla kommer det jo såklart veldig an
på hva slags mat du ønsker å lage. Er du inspirert av det
indiske kjøkken, eller bare synes kylling er skikkelig godt, så er
karri uvurderlig. Liker du heller tacohverdag så er spisskummin
din beste venn. Uavhengig av hvor du skal er det tre ekstra
kryddertyper som du sannsynligvis alltid vil finne bruk for på
kjøkkenet; nemlig paprikakrydder, hvitløkspulver og
chilikrydder. Paprika gir både flott farge og smak til alt du lager,
hvitløkspulver er en andvennlig måte å gni inn hvitløkssmaken
i det du lager og chilikrydder slår til når du trenger lit mer hete
i retten. Faktisk så er all tacokrydder basert på paprika og spiskummin, så om du ønsker å lage eget så har du et utgangspunkt
her!
Når det kommer til urter er det jo åpenbart flott med ferskt, men
tørket funker ofte like bra! Oregano og basilikum er fantastiske
om du skal til det italienske kjøkken og gressløk er nyttig hver
gang egg er involvert. Personlig ville jeg legge til koriander i
lista, men vet at det er stor splittelse i folket angående urten.
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Flytende goder
Som tidligere nevnt er matolje noe jeg allerede forventer at er på
plass, men for å dra det et steg lenger så anbefales det å ha en
olivenolje til stede, og da gjerne en god en! Ikke bare er olivenolje
perfekt til pasta og pizza, men om du blander den med en balsamico, lime eller en annen syrlig kilde etter smak så får du en
enkel dressing til salaten. Når vi snakker om flytende ting som
gir smak til mat, bør man jo og ha noen buljongterninger stående!
Om du føler deg ekstra flink kan man jo lage egen fond fra bunnen av, men maggi har aldri svikta meg!
Det søte liv
For å starte med det åpenbare kan det være en ide å kjøpe inn
bakepulverets nært beslektede venner natron og tørrgjær. I
tillegg kan du med melis enkelt lage glasur så du kan pynte alt
du baker. Har du og bakekakao kan du lage sjokoladeglasur,
samt legge til sjokoladesmak i alt du lager. Det er derimot en
bedre måte å gjøre dette på og da, og det er rett og slett ved å
bruke ren sjokolade! Tilgjenglighet til begge anbefales ettersom
de har litt forskjellige bruksområder, men en plate sjokolade i
skapet kan gjøre en sliten helg så mye bedre!
Du kan lage verdens enkleste kake ved å vispe sammen 3 eggeplommer, 3 hele egg og 120 gram sukker. Smelt så 200 gram sjokolade i 200 gram smeltet smør, og bland dette med eggedosisen.
Vend så inn 40 gram mel, spre tynt, og sett inn i ovnen for 10 min
på 160 grader.
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5+1 i sofaen etter Åre

Tekst: Ferdinand Marnburg, Per Sebastian Alnes-Svae, Stian Nygård

1) Hvem prater vi med nå?
2) Hva er det beste med å være i Åre?
3) På en skala fra Matlab til Python, hvordan er maten her?
4) Hva er svaret på det neste spørsmålet?
5) Hva synes du om at Åre bare er fem dager, og ikke et helt
år, slik som det heter?
5+1) Hva må du be om tilgivelse for pga. Åre?
1) Julie
2) Det sosiale. Og å stå på ski! Nei, kødda, afterski
gikk dårlig..
3) Maten var kjempebra, vi lagde jo god mat. Hva
er det der som
er vanskeligere enn Python? C++, er det positivt
om jeg sier det?
4) Absolut!
5) Jeg synes det holder i massevis..
5+1) *alle ler* Egentlig noe annet, men kanskje at
jeg stjal det håndkle fra afterski, kvitteringsrull fra Bygget og skiene til Ninni. Vitnemålet anbefaler Julie å søke til AK: anonyme
kleptomane.
1) Hæ, kvem vi preiker med? Andrea Gjerdevik.
2) Oi! Badedraktvorset, det var best.
3) Ka faen?! I don’t speak nerd, so…
4) Ja.
5) Tror det var altfor kort. Hadde valgt et år over 4 dager.
5+1) OI! At jeg knuste 4 glass.
1) Eirik Runshaug.
2) Billig alkohol og komme seg vekk fra skolearbeid.
3) C++, billig, enkel og effektiv!
4) Bare med god forberedelse.
5) Helt greit. 8 dager var nok.
5+1) Alt.
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1) Knulle-Marte!
2) Slutty Kappegutt!
3) Føler det er litt Sarpsborg, for det er så mye beiken.
4) Enten 27 eller Per.
5) 27 eller Per.
5+1) Ninni: Jeg kommer på mange ting. Marte: Kanskje
å slå Ingrid og sånt. Jeg kyssa ingen; alt som skjer
under kappa blir under kappa.
1) Christer 4,5.
2) Det sosiale; det å være sammen med folk!
3) Pyplot. Akkurat midt på, ikke så dårlig at
jeg blir irritert men ikke så bra at jeg blir
begeistra.
4) Det skulle du likt å vite!
5) Veldig skuffende. Veldig, veldig skuffende.
Absolutt falsk reklamering!
5+1) At jeg ikke var med nok.
1) Aurora.
2) «Akebakken,» eller slalombakken.
3) Den var Matlab, fordi det er billig og godt.
4) Litt.
5) Skikkelig teit, skulle gjerne vært der hele Åre.
Åre er Norges Las Vegas. What happens in
Åre stays in Åre.
5+1) At jeg var edru de siste to dagene, i skjul.
Jentene var ikke enige at jeg skulprøve meg på dette!

le
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Redaksjonen Tester; Sit sine matsteder på
Gløshaugen
Tekst: Morten Nygård

Klokken trettenhundre på en tilsynelatende vanlig torsdag møtes en
gruppe med Redaksjonens undersøkende medlemmer i NV-gangen.
Det høres en kollektiv rumlelyd fra magene til denne gjengen da alle
etter avtale hadde hoppet over lunsjen. Det var nemlig duket for nok et
kapittel i den altomfattende sagaen om redaksjonens mange tester.
Første matsted som skulle få sin dom var ELEMENT eller realfagskantina som den kalles på folkemunne.
Kantina serverer et bredt utvalg av varm, kald, spiselig og uspiselig
mat. Det kjøpes en skål havregrøt, et kakestykke og et dobbelt vaffelhjerte med brunost. Det bemerkes at de hadde glemt å salte grøten eller, for den saks skyld, gjøre noe som helst for å minske ubehaget som
var å spise denne smakløse mølja. Kaken faller derimot godt i smak
(det var jo tross alt kaketorsdag). Det bemerkes at det tidligere kostet
12 kroner for et stykke i motsetning
til den nåværende prisen på 13
kroner. Som enhver foreleser som
underviste på gamle NTH ville
sagt; alt var bedre før. Her føler vi
oss litt enig. Vaffelen er det ingenting å utsette på. Verdt å nevne at
dersom man treffer riktig tidspunkt
på dagen kan man få vaflene gratis
ettersom de ikke liker å kaste mat. Snakk om vinn-vinn-situasjon.
Våre utegående testere følger den strake landevei
til neste matsted og ender opp på Cáfè Sìtó. Mye
kan sies om Cäfê Sît0. Kommer man etter stengetid
er man garantert litt lettbent underholdning fra
forskjellige breakdansers, trubadurer, yogaentusiaster og/eller sjonglører. Kommer du før stengetid får
du nøye deg med en herlig kopp kaffe og en scone
med tranebær og hvit sjokolade.
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Kaffen er 100 ganger bedre enn den du får på Tekna stand og sconen
er, tro det eller ei, bedre enn de man lagde i heimkunnskapen i syvende klasse. Er man i tillegg mer rutta enn testpanelet vårt kan man
komme på en onsdag å få en forrykende kanelbolle med melis.
Fra det flotte og fine realfagsbygget tas turen til det lange og høye sentralbygget. Her venter Hangaren spent på sin dom. Denne kantina har
derimot ingenting å frykte fra gjengen som lett blir begeistret over det
brede utvalget av varm mat og det begrensede utvalget kald øl. Panelet
setter seg ned på et bord hvorpå stoler overalt rundt dem begynner
å falle til gulvet. Lettere rystet faller gruppa til ro, overbevist om at
Hangaren er hjemsøkt av gjenferdene til studentene som aldri klarte
å rive seg vekk fra Tekna-stand. Lasagnen var til
dels inntørket men ellers god. Både lammegryta
og veggisgryta var god. Salaten smakte salat, altså ingenting, eventuelt ugress. De stekte potetene
var digg. Ølen de serverer kommuterte godt med
potetgullet man fikk i studentpakka som også ble
utdelt på stripa den dagen.
Storkiosken gås forbi i protest, da de har valg å gi den det enormt
dumme navnet Rapido(??)
Squad-fammen trasker videre og kommer inn i Indøk-land. Kjelhuset
tilbyr god estetikk, fine møbs og Gløshaugens eneste kjøleskap fylt
med Pepsi Max. Pizza er derimot Kjelhusets hovedattraksjon. Pizzaen vekker
glemte minner om enklere tider; da Analyse II var tingen og Eduard Ortega var
mannen. Tiden da en to timers leting etter
svaret på spørsmålet: ”Ka er den thitta?”
etterfølges av å trøstespise en hel ”Studenten” fordi man etter nok en uke ikke
fant svaret.
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Siste stopp på denne alternative campus-runden finner vi på El-bygget.
Synet som venter våre helter her kommer nok til å hjemsøke dem til
dagen de utmatrikuleres fra NTNU. Ikke bare én, men et helt bygg fullt
av Revolve NTNU stands. I frykt for å ende opp med flere verv enn et
alminnelig menneske bør utsettes for, drar vi hettene godt over ansiktet og later som vi snakker i telefonen. Vi kommer oss helskinna inn i
El-kantina hvor vi bestiller et ost-og-kylling-smørbrød dandert med
deilig hvitløkssmør på toppen. Smørbrødet er megadigg og smaken
alene er vel verdt den ekstra gåturen fra realfagsbygget. Smørbrødet
vekker dessverre mindre gode minner til Flerdimensjonal Analyse,
Mats Ehrnström, Stoke og Rolle. El-kantina selger også burgere til
en rimelig penge og har en kjempegod morgendeal som inneholder
en kopp kaffe, en frukt og en halv bagett til fem-og-tredve klingende
mynt.

Der setter vi strek for denne testen. Vi glemte dessverre av terningene
denne gangen, slik at vi ikke fikk kvantisert våre funn. Du får bare ta
oss på ordet.
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Lektortillitsvalgt-spalten (LTV)
Tekst: Ninni Maria Unneberg

I Programrådet og studentrådene har vi jobbet en del med studiebarometeret, muligheter for utveksling og identitetsareal. Det er bestilt pilot
for identitetsareal for LUR fra prorektor for utdanning med prosjektering våren 2020. Planen er at det skal åpnes høsten 2020 (JA, NÅ
TIL HØSTEN!!). 5. semester-debatten fortsetter, men dessverre ingen
nyheter der.
Ane som nyvalgt LTV ønsker spesielt å bedre kommunikasjonen mellom matematikkstudentene og IMF, da mange har gode innspill når
det kommer til studierelaterte saker. Hun har selv spesialisering innen
matematikk og ser forbedringspotensialer som kan jobbes med de
kommende semestrene. Det finnes lite og uoversiktlig informasjon hos
mange av realfagene dersom man ønsker å ta en fagdidaktisk master
innen sitt hovedfag. Det vil derfor være av prioritet å få laget en nettside med kontaktpersoner som kan oppsøkes.
Videre ønsker vi å jobbe mye med prosjektgruppen for identitetsareal
og for at det skal lages godkjente utvekslingsplaner for LUR-studenter
med godkjente fag og uten kræsj med praksis. På internasjonaliseringsfronten er det også snakk om å få til en studietur. Vi ønsker også at
Studentdemokratiet skal bli mer synlig og at det skal være lavterskel
å si ifra om urettferdighet eller forbedringspotensialer. HUSK at vi er
her! Spør! Klag! Hjelp oss å hjelpe!

Nyvalgt LTV for IE		
LTV for NV
Ane Hovde Bø		
Ninni Maria Unneberg
anhb@stud.ntnu.no		
lur@sr-nv.no //
					ninni.m.unneberg@stud.ntnu.no
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Fredag den 13
Tekst: Siri Eskeland
Lider du av kanskje av paraskevidekatriafobi? Også kjent som
irrasjonell frykt for fredag den 13? Denne frykten er kanksje ikke
så irrasjonell som noen kanskje skal ha det til…
Fredag den 13 nærmer seg med stormskritt, og som vi alle vet;
dette er dagen hvor du mister forkostbrødskiva i gulvet og påleggsiden lander ned. Det hjelper dessverre lite at denne dagen
sammenfaller med pi-dagen. Det er dagen hvor gjesteforeleseren
bare kan swahili, praksisbesøket går elendig og på laben velter
du 5 liters dunk med ukjent innhold. Naturligvis går brannalarmen mens du står i nøddusjen. På vei stikker du innom butikken,
der det er utsolgt for både øl og sjokolade på butikken, og på
topppen av alt er internett nede.
Men hva kommer dette av? Allerede i vikingtiden unngikk man
tallet 13. I Vallhall var 12 guder samlet til slekt. Ikke-guder,
som Loke (jotunslekten for de som har sett Ragnarok) var ikke
invitert, men kræsjet festen allikevel. Litt som den irriterende
roomien som klager på nachet du har klokken 0630 natt til 13.
desember. Dermed var de 13 stykker samlet til fest i Vallhall, og
alle som har prøvd dette vet at 13 stykker samlet funker dårlig.
Noen må dermed dø, og i Vallhall var det Balder som led den
skjebnen.
Flere kjente massemordere har også 13 bokstaver i navnet sitt.
Jeg nevner i fleng: Charles Manson, Theodore Bundy og Jack
The Ripper. OBSOBS: kjente luringer med 13 bokstaver i navnet
er Frida Tøgersen, Merete Hvattum, Eivind Sundfør, Sigbjørn
Lærum, Eirik Runshaug og vår kjære inspektør Ninni Unneberg.
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Andre eksempler på at det er ulykke å være 13 til bords er illustrert på julekortet til realfagskjellern (selv om kjelleren unngikk å
være 13 stykker tilstede– lurt valg), nemlig Jesus siste måltid. Og
vi kjenner alle til hvordan det gikk – på en fredag ble Jesus korsfestet.
Fra samme religion er det flere ting som tyder på at fredag er
den kjipeste dagen i uka; Eva fikk Adam til å spise eple fra kunnskapens tre – noe som førte til at menneskene ble forvist fra
paradis, også syndefloden skjedde på en fredag, Salomons tårn
veltet på en fredag, og gud stoppet byggingen av Babels tårn på
nettopp en fredag.
For å oppsummere viser historien til at en rekke uheldige hendelser skjer fredag den 13. Hvis du tar visse forholdsregler (og jeg
anbefaler egentlig å bare bli liggende hjemme i sengen) kan det
allikevel gå bra!
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LURveleven på Korstock 2020
Tekst: Merete Hvattum

I år brukte LURveleven skuddårshelgen på en fantastisk korhelg kalt
Korstock. Dette er et arrangement som vi er med på nesten hvert år, og
vi koser oss masse hver gang. I år var det omtrent 30 deltagende kor,
med totalt 450 korister! Med hele 5/12 påmeldte fra LURveleven som
var ferske var det litt ekstra stas å være med i år! I løpet av de to dagene ble det sunget masse. Både i form av opptreden og sverming/kurtisering. Sverming er en svært koselig kortradisjon hvor to (eller tre) kor
står i en ring sammen og synger sanger for hverandre. Vi fikk på denne
måten svermet med mange kor, deriblant Saltkråkan (det nye koret til
SALT), VoKalium og Isokor (Volvox og Delta).
Tidlig på lørdag var det matiné, hvor alle korene opptrådde for hverandre. Vi fremførte en herlig blanding av Despacito og Shape of You
og vi fikk stående applaus og strålende tilbakemeldinger i etterkant!
Etter dette var det avduket for hi-ha-ho-turneringen. Vi i koret hadde
ventet lenge på revansje siden forrige gang. Vår kjære Silje kom lengst
og gjorde oss stolte!
Dette er en helg med masse morro, og det er enkelt å henge seg på,
samtidig som du blir kjent med mange korister. Alle vi i koret hadde
det fantastisk og gleder oss allerede til neste år med mer peace and music!
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VEIEN VIDERE...
14. mars - vårfest
28.mars - påskefest
5.-13. april - påskeferie
20.april - lektorquiz

