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Hei, og velkommen skal du være!

04. FAMLIEN PÅ BESØK I
TRONDHEIM
Hva kan man, og hva burde man
gjøre når familien kommer på besøk i
Trondheim? Eirin har tipsene!

Vi i Vitnemålet tar vår rolle som din
lokale linjeforeningsavis svært på alvor,
og har i denne utgaven vært spesielt
opptatt av dine forbruksvaner. Som
LUR-studenter i Trondheim er vi i en
helt unik posisjon som forbrukere. Vi
forbruker vin, campusbygg, 60-grupper,
snacks og bruer. Dersom du har familie
på besøk, skal dere også sannsynligvis
forbruke noe, måtte det være mat eller
opplevelser.
Men hva søren er det vi burde forbruke?
Hvilken vin gir valuta for pengene våre?
Hvilket campusbygg, 60-gruppe-fag
eller bru i Trondheim er best? Og hvor
burde du dra når du har famile på besøk
i Trondheim? Det som er flaks for deg,
er at Vitnemålet har tatt stilling til disse
spørsmålene, og du kan lese om dem i
denne utgaven!
Til slutt: Kunne du tenke deg å ha din
egen spalte og signatur på trykk på
første side i kanskje verdens beste
avis (og alt det fantastiske dette måtte
innebære)? Da vil jeg anbefale deg å
stille som bibliotekar på Spanskrørets
generalforsamling! Ta kontakt med meg
hvis du har spørsmål om stillingen!

Redaktør, Vitnemålet

06. 5+1 PÅ OPPTAKSTUR
Her kan du bli kjent med noen av
de nye LURingene som var med på
opptakstur!
09. QUIZ
Litt hjernetrim har forhåpentligvis aldri
skadet noen.
10. REDAKSJONEN TESTER:
BILLIG VIN
Redaksjonen anmelder de billigste
vinflaskene (per alkoholinnhold) som
kan kjøpes på polet!
17. VITNEMÅLETS SNAPCHAT
Se bildene som har blitt sendt inn til
Vitnemålet. Legg oss til på Snapchat,
slik at ditt bilde blir med neste gang!

18. NYHETER
Hold deg oppdatert på hva som skjer i
linjeforeningen, IE-skandalen, og mer!
18. VITNET PÅ LUR
Innsendte sitater og sladder fra
LURinger!
22. REKTOR RANGERER:
60-GRUPPEN I KJEMI
Er du enig med dommen?
25. RATE MY CAMPUSBYGG
Hvordan er stemningen i de forskjellige
campusbyggene på NTNU?
28. GASTRONOMISK GIRA SNACK ATTACK
Få tips om digge snacks som du kan
lage selv!
30. KÅRING: TRONDHEIMS
BESTE BRO
Vitnemålets feltreporter har gått
vitenskapelig til verks.
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FAMILIEN PÅ BESØK
I TRONDHEIM
TEKST: Eirin Haugsvær Monsen

Nilesing, øvinger, lab,
drikking, festing og fanteri studentlivet på sitt beste! Men
kanskje ikke noe som “de gamle”
setter pris på å gjøre når de er på
besøk? Så hva skal man gjøre da?
Personlig har jeg liten erfaring siden
mine foreldre aldri har besøkt meg,
men jeg har etter 4 år i byen og diverse
overflateintervju forberedt meg (og
snart deg) på storslått besøk.

MAT

At foreldre er i byen betyr pause fra
tørre skalker og havregrøt. Du kan
enten gå på Tripadvisor og søke etter
det aller dyreste som finnes i byen,
eller du kan fortsette og lese for noen
rimeligere alternativ:
Sabrura, med sushibuffet:

Her får man mye for pengene og man
kan nyte et langt og godt måltid. Selv
om Sabrura-restaurantene har spredd
seg til flere plasser i landet, kan dette
virke som en severdighet i seg selv hvis man liker sushi. Det er ikke mange
sushirestauranter som tilbyr buffet. For
en ekstra kick kan dere ha konkurranse
om å spise flest biter - lek for hele
familien.

Egon, Tyholttårnet

Langt å gå/må ta buss, middels mat,
med grei utsikt. Nei, gå en annen plass.
Scandic Nidelven, for frokost

Å dra ut å spise middag er noe man fra tid
til annen gjør som student. At man drar
ut og spiser frokost er det sjeldent man
tar seg friheten til. Scandic Nidelven har
fått prisen for Norges beste hotellfrokost
13 ganger, så jeg tipper den er ganske
god. Enten foreldrene dine bor på dette
hotellet eller ikke, så bør dette vurderes.
Frida

En annen klassiker er den meksikanske
restauranten, Frida. Kommer foreldrene
dine på helgetur så passer det seg med
en liten fredagstaco - tradisjonen tro.

SIGHTSEEING

Hvis foreldrene dine aldri har vært
i Trondheim før, så må man på en
obligatorisk runde for å se viktige ting.
Hovedbygget

Wow, så flink du er som studerer ved et
så staselig universitet! Enkel skryt å få,
og jeg tar den med takk. Tar du på deg
guide-hatten kan du fortelle vitsen om
alle de svenske pilegrimene som rotet
rundt i hovedbygget på jakt etter et alter.

Nidarosdomen

Etter en så god vits kan dere ta turen
innom Nidarosdomen. Her passer det
seg med et bilde av familien som prøver
å etterligne de sykt stygge figurene på
fasaden.
Målløs vandring

Trondheim gjør seg også bra når man
trasker rundt, over Torget (hvor det
ofte er mye rart å se på), gjennom
Nordre gate, over gamle bybro, se på
sykkelheisen, gå over Bakklandet og ta
seg en kaffe.

AKTIVITETER

Man slår ihjel et par timer ved å spise
og rusle rundt, men hvertfall én aktivitet
bør planlegges i løpet av besøket.
Aktiv-aktivitet

En kort tur til Estenstadhytta eller
i Bymarka er godt for å lufte hodet og
er tilgjengelig hvis man ikke har bil.
Er det vinter kan hele familien dra ut
å leke langrennstrønder (det er flere
muligheter for gratis leie av utstyr i
Trondheim).
Tur:

I det svært usannsynlige
tilfellet at du kommer fra en familie
badenymfer kan dere tilbringe dagen på
Pirbadet.
Pirbadet:

Uaktiv-aktivitet

Alt etter
hvor du kommer fra i landet kan noen
av disse tingene være den rette for dere.
Kommer foreldrene dine i førjulstiden
kan en konsert i Nidarosdomen virkelig
gi deg julestemning.
Konsert/Stand-up/Teater:

Escape room: I Trondheim har de flere

Escape room så du “bruker det ikke opp”
på foreldrene dine. Dette er en aktivitet
som passer perfekt rett før foreldrene
drar igjen, da escape-room ofte ender
i krangling, og avskjeden gjør mindre
vondt.
Til slutt vil jeg poengtere at tingene jeg
ramser opp har veldig lite personlig preg
og er veldig generelle. Du bør i tillegg
gjøre en ting som “betyr mye for deg”, for
at besøket skal føle de får et vaskeekte
innblikk i livet ditt. For meg ville det
vært å servere et glass hjemmelaget vin i
kollektivet eller dra å hilse på hesten jeg
passer. For deg er det kanskje flatfylla
på Heidis etter middag på Sabrura.
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5+1 PÅ OPPTAKSTUR

1.
2.

TEKST OG FOTO: Olav Knutsen og Morten Nygård

Tradisjon tro var Vitnemålets reportere på plass under årets opptakstur.
Utradisjon tro ble de møtt med et vakkert nordlys som gjorde seg utmerket
godt på de vedlagte bildene. Bli med på en reise sammen med våre
reportere som prøver så hardt de kan på å unngå å ha 6 på Studenterhytta.

3.

4.

SPØRSMÅL
1. Hva er ditt fulle navn og hvilke fag har du valgt?
2. Hva er ditt beste minne fra fadderuka?
3. Hvorfor søkte du Lektor?
4. Hvem hater du mest etter opptaket?
5. Hvilken fadder ville du helst hatt med deg hjem fra byen?
5+1. Kan vi få høre din beste beatbox?

5.

1.
Psst! Scan QR-kodene i
saken for å høre svarene
på spørsmål 5+1!

1.
2.
3.
4.
5.

Herdis Eline Oftebro, Matte og fysikk.
*Lang pause* Ja???? vetta faen…. Dave <3
Eg kom ikkje på fysmat. haahahahahahahah
Dave <3
Oiiii okeyyyy hahahah. Den er jo vanskelig da eg
kjenner jo ikkje alle fadderane. Kan eg sei nokon
eg aldri har møtt? NEI, eg er ikkje full nok til å svare
på dette! Då kjøre me på med Aksel (Simultant
roper Aksel, som tilfeldigvis går forbi ‘’Nei ikke si
det! Jeg har fått nok av de der gjennom tidene’’).
Då kjøre me på med deg(peker på Morten, og
Aksel vender tilbake og sier at han setter pris på
komplimentet).
5+1. Kan vi ikkje gjere det her igjen når eg har vorte litt
fullare? Eg e jævlig edru.

2.

3.

4.

5.

Lasse Sagnes Tomsønn, ehh matematikk og
fysikk.
Scavengerhunten. Veldig varierende og….. tillot
de deltakende og eh bli kjent på en annen måte
fordi alle sammen skulle arbeide mot et felles
mål samtidig som at måtte by på seg selv.
Jeg elsker matematikk og fysikk og realfag
generelt, og å få betalt for at folk skal sitte og
høre på at jeg prater om det jeg er interessert i er
jo rett innenfor…. det er jo perfekt for meg!
Fyfaen gymlæreren! Så jævlig tungt i mårges
åhhhh. Æ stod opp, tok bussen og gikk opp en
long fuckings hill opp hit, også må jeg drive på
med armhevinga og flyging oooog kafaen, fuck
han! Rå fyr, men æ hata han.
E det no æ ska smisk? Trekant dokker to!

Navnet mitt e Johannes Glasø Lyngaas æææ har
valgt Matte og IT som fag.
Beste minne fra fadderuka deeet godt spørsmål,
men det va kanskje speedfriendinga. Det va artig
å bli kjint med folk på et minutt og sånn, det va
funny! Også dem nacha te Dave….. dem e værdt
å merke, dem huske æ å fra fadderuka.
Æ e jo glad i realfag også har æ jo vurdert
ingeniørfag, men så e æ også glad i menneska så
æ føle det va en liten balanse i både menneska
ooooooog oog matte liksom, på en måte.
Ehhhm kem hate æ mest ja? Faen Svein e en god
kandidat ass! Han va faen meg jævlig og, så fikk
han oss til å stå i ferdigstilling i hundre...ja faktisk
Svein, fack Svein. Æ elske Svein, men herregud
ass, måte på…
Godt spørsmål………. eeeeeehhhhhhh………… nei ka
faen da? Ka ska æ si? Erle e jo en jævlig funny
person og æ kjenne Erle godt, så æ tror det blir
Erle.
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1.

2.

3.
4.

5.

1.
2.

3.

Jeg heter Jo Kolbjørn Slotta, og jeg starta egentlig
med matte og fysikk, men det er kanskje litt
dumt å si nå at jeg har bytta over til sivilingeniør?
Jeg innså egentlig at jeg hele livet å kjøre på med
sivilingeniør. Så jeg skal over til produktutvikling
og produksjon. Jeg vet jo at jeg kunne trivdes
med matte og fysikk i lektor, siden jeg har jobbet
som lærer i et friår etter videregående og jeg
syntes egentlig det var jævelig gøy. Når forlater
du oss? Det blir vell forhåpentligvis egentlig aldri,
men etter den intern overføringen som har frist
den 15. februar.
Beste minne fra fadderuka? Det er et spesifikt
bilde som ble tatt under navnefesten med Jesuskostyme. Altså jeg hadde Jesuskostyme, som alle
drev å tilba. Det var vittig.
Som tidligere sagt vet jeg at jeg kunne trivdes i
jobben som lærer.
Hvem hater jeg mest? Amalie. Det var den jækla
ekleposten der de drev å spruta drit på oss. Jeg
var altfor flik og tørr, så de begynte å dynke meg
medsuppedriten, ketchup og egg. Knust egg i
buksa liksom?
Jeg husker jo faen ingen navn. Det er lov å svare
Amalie igjen! Ja, siden det er det eneste jeg
husker sier jeg Amalie da.
Aurora Seville Jensen, jeg har valgt kjemi & biologi.
OOooO, det var vanskelig… Beste minne fra
fadderuka? De minnene jeg kommer på
kan jeg ikke si på lydopptak. Hmm, jo det
beste minnet var faktisk å gjøre seg klar til
bokstavfesten sammen med Emma. Da holdte
vi på å dø av lættis, for jeg var så støgg. Det var
kjempegøy! Hva kledde du deg ut som da?
Jeg kledde meg ut som en amerikaner. Så jeg
hadde hjemmelaga ølcaps og sånt. Det så helt
jæævelig ut.
Det var egentlig… det er litt funny faktisk. Jeg gikk

4.

5.

bioingeniør ifjor og så fant jeg ut at dette her
hater jeg av hele mitt hjerte, og så ante jeg ikke
hva jeg ville gjøre. Jeg fikk en liten identitetskrise
liksom. Etter mye om og men med en venninne
som også skulle bytte tenkte vi bare; “hva med
lærer?”. Da fikk vi fullstendig latterkrampe og
tenkte bare “neineinei, ikke faen”. Så trakk jeg
en lapp ut av en hatt med mange yrker hvor det
stod lærer. Da tenkte jeg: “hmm kanskje ikke så
dumt” og så søkte jeg.
OooO, det er så mange det! Jeg trodde det ville
vært Arnstein fordi han er den jeg hater mest
som regel, men han var den snilleste. Men jeg må
kanskje si Svein. Og Olav bare fordi du irriterte
meg med trynet ditt og gav meg feil på spørsmål
jeg vet jeg hadde rett på.
*storknises* Ehrm, ikke inkludert de jeg allerede
har tatt med meg hjem? Jeg tror kanskje det ville
blitt Andrea, fordi hun har bare lagd liv liksom.

?

?

?

QUIZ
QUIZMESTER: Didrik Nohre Lønvik

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I hvilken italiensk by skal Eurovision 2022 avholdes?
Realfagskjelleren hadde nettopp jubileum, hvor gamle er de?
Hva er årets UKEnavn?
Hva heter elva som renner igjennom Praha?
Hvilken ministerpost hadde Jonas Gahr Støre i 2013?
Hvilket nr. har nattbusslinjen som stopper på gløs?
Norge slo sammen ﬂere fylker i 2020, men når var forrige gang
fylkestrukturen ble endret?
8. Hva heter den populære koreanske tv-serien som ble sluppet på Netﬂix
17 september?
9. Hvilke farger består en vanlig rubiks-kube av?
10. Hvor mange viner ble testet av redaksjonen i denne utgaven?

Svar:
1. Torino, 2. Tjue år, 3. Razzmatazz, 4. Vltava, 5. Helseminister, 6. 113, 7. I år 2019 (Sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag),
8. Squid Game, 9. Hvit, gul, blå, grønn, rød og oransje, 10. Elleve
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REDAKSJONEN
TESTER: BILLIG VIN
TEKST OG FOTO: Stian Nygård

Til denne utgaven av Vitnemålet ble
det bestemt at “Redaksjonen Tester”
skulle ta for seg en helaften med vin,
ost og kjeks, der vinen var kveldens
testobjekt og store samtaleemne. Med
andre ord, en fin blanding mellom en
sosial sammenkomst og vinsmaking.
Vi etablerte derfor fort at dette
kom til å bli en vin-vin-situasjon.
Før resultatene presenteres ønsker
forfatteren å komme med en liten
disclaimer og en spoiler:
Disclaimer: Slik som i alle redaksjonens tester som

involverer alkohol, så blir testen mindre og mindre til
å stole på jo lenger ut i testen vi kommer.
Spoiler: Den siste vinen ble også den beste.

Rammene for testen var som følger:
• 11 ulike viner skulle konsumeres
(testes), 4 hvite, 3 rosé og 4 røde, i
den rekkefølgen.
• Alle deltakerne fikk utdelt ett glass
fra hver flaske.
• Skalaen for testen gikk fra 1 vindrue
til 10 vindruer (altså vanlig 1-10,
bare med druer).
• Alle vinene var blant de aller
billigste i sin kategori, så prisen var
en fast variabel på rundt 100kr.
• Vinene ble deretter bedømt ut fra
smak, lukt, chugleik og helhetlig
inntrykk. Dette resulterte i en samlet
karakter basert på gjennomsnittet
av typetallet og medianen til hver
enkelt deltaker sin score.
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Hvite viner
Tavernello (11%, Italia)

Santa Rita (13,5%, Chile)

“Dette er jo Mozell, men hvor er boblene?”

“Ettersmak som Paracet”

Og med det utsagnet settes standarden for kvelden. Med
utgangspunkt i at den smaker som død eple- og druebrus,
er denne vinen kjempelett å drikke, noe Olav demonstrerer
med en enkel chug. Det konkluderes med at det er ekstremt
enkelt å bli full på Tavernello. I tillegg finnes det en rekke
andre fantastiske fordeler med denne vinen. For det første
rommer den 1 liter, noe redaksjonen ser på som en vin-vinsituasjon, ettersom man her får 33% mer vin for bare noen
få kroner ekstra. For det andre så kommer den på kartong,
noe som gjør den uknuselig på fest, i tillegg til at den kan
kamufleres på bussen som en juicekartong. Kveldens første
er altså den mest festvennlige i tillegg.

Det første som bemerkes er at vinen minner mistenkelig
mye om den noe myteomspunnede Kråkévinen™. Dette
medfører noen brekningsfornemmelser i salen. Vinen skal
ha for at den er frisk og fin i fargen, men gruppa er splittet
på dette punktet. Ca. halvparten synes ikke den var så verst,
den andre halvparten har vært på besøk hos Kråkeluren.
Vinen sammenlignes videre med en one-night stand, noe
som eskalerer i heftig debatt om hva som skjer og ikke skjer
under et ONS. Leseren får tolke dette utsagnet som den vil.
Vinen ender på karakteren 3, som for øvrig er det samme
som både 𝝅 og Eulertallet e (for de som ikke visste det).

Astica (12,5%, Argentina)

Welmoed (13%, Sør-Afrika)

Score: 6 (Ferdinand gir den 𝛕)

Score: 3

“Dette var en annen chug ja”

“Den første vinen som faktisk prøver”

Olav chugger igjen. Fremdeles lettere enn å chugge øl, men
smaken falt ikke helt i smak for å si det sånn. Ninni gir bort
vinen sin, og andre sammenligner smaken med vannet som
blir igjen på gulvet etter at Seip har vaska tavla med nal.
Hvis vinen skulle blitt sammenlignet med et album, noe
den nå blir, så ville det vært Bad av Michael Jackson (“heehee”). Den mottar scores på både 2, 𝝅 og 𝜺﹥0, og ender på
sørgelige 3. Score: 3

Vi har kommet til den fjerde vinen og den saklige
diskusjonen begynner allerede å falle fra hverandre.
Førsteinntrykket her er at den smaker som en alkoholisert
juice, noe som ikke kan være så ille. Juice er jo godt. Men
gruppa er atter en gang splittet, og noen foretrekker denne
vinen over de tre foregående hvite, mens andre fremdeles
sverger til Mozell. Etter mye frem og tilbake ender panelet
med en gjennomsnittsscore på 5,5, noe Ferdinand ønsker å
få rundet opp til 6,9. Forslaget nedstemmes. Score: 5,5
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Roséviner
La Falaise Blanche (12,5%, Frankrike)

“Hvis vi lukker øynene er dette en hvitvin”
Ferdinand prøver seg igjen med karakteren 6,9, da han synes
den smaker litt rips. Kanskje fargen påvirker smaken? Ingen
har noe negativt å si om vinen, så samtalen dreier over på
andre viktige ting her i livet, som Star Wars, Ringenes Herre
og diverse fyllehistorier fra immball. Dermed glemmer vi
også å gi noen score på vinen, og Ferdinand får endelig
viljen sin. Score: 6,9
Marqués de Nombrevilla (13%, Spania)

“Ja” - Olav
Olav chugger, og svaret er enkelt. “Ja, denne kan chugges”.
Amalie prøver å følge Olavs gode eksempel og kommer
med konklusjonen at “nei, denne kan ikke chugges”. De
lærde strides fremdeles om denne vinen kan chugges eller
ei, men vin er vin, det synes nå jeg. Anyhow, vinen får en
nøytral 5’er av Vitnemålets ekspertpanel. Score: 5
La Chevalière (12,5%, Frankrike)

“Denne var ikke god i det hele tatt”
Den siste rosévinen imponerer ikke akkurat. En lite
minneverdig opplevelse ender med at vi egentlig bare sitter
igjen med spørsmålet; hva i helvete er egentlig rosévin???
Karakteren settes, litt som i skolen, basert på diffuse
kjennetegn på måloppnåelse, og ender et sted i gråsonen
mellom 2/3 og 3/2. Score: 3

Røde viner
Saladini Pilastri (13%, Italia)

“Denne smaker akkurat som når jeg som
6-åring slikket på en Mitsubishi Hotwheels”
Finnes det noen bedre måte å definere smaken på en rødvin
enn dette? Jeg tviler. Flere gleder seg over at vi endelig har
kommet til de røde vinene, og vi starter med en litt tam
vin. Panelet skulle ønske det var mer fylde, spice og smak i
denne italieneren. Den scorer derimot litt over middels hos
de fleste, og det konkluderes med at denne vinen “definitivt
har vært ute en vinternatt før”. Score: 7
Espirito Santo (14,5%, Portugal)

“Denne smaker litt som en svett gammel
venn”
Men selv om noen synes den smaker som en svett gammel
venn, så nevnes det også at den lukter bedre enn den
smaker. Litt som en nydusjet gammel venn kanskje? Det
har kommet litt blåmuggost i notatboka mi akkurat her,
men under dette skimtes konklusjonen at denne “smakte
rødvin, intet mer og intet mindre”. Score: 6,5
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Hereford (12,5%, Argentina)

“Logoen er en dårlig midtstilt ku”
I følge nettsiden til Vinmonopolet er denne vinen “ung og
saftig, med et fruktig preg av røde bær og litt mørke bær, litt
lakris og grønne urter”. Hvordan disse beskrivelsene kommer
til er meg et evig mysterium, for jeg kjenner verken smaken
av litt lakris eller litt mørke bær. Det vi derimot kan si med
sikkerhet er at denne vinen er utrolig lettdrikkelig, og den er
rødvinens svar på den hvite juicekartongvinen. Den lukter
også veldig godt. Vi har nådd punktet på kvelden hvor ting
ikke henger på greip lenger; Eivind påstår at han liker tunge
viner til maten sin, og Amalie mener at “om ein e uenig, kan
me ta å kaule ne på Esso’n”. Olav får lambo, og han kunne
kunsten. Han var et jævla fyllesvin. Score: 7,5
Villa Negra (13,5%, Spania)

“Jøss, dette var virkelig en vin-vin-situasjon”
BEST

T
I TES

Kveldens siste er av den mer luksuriøse sorten. Fra de
spanske kjellere anno 2015, kommer denne smaksrike
opplevelsen og takler oss fra sidelinja. Her må vi frem med
korkåpner, for skrukorkene har blitt lagt på hylla før vi
når kveldens høydepunkt. Det rulles på tunger og trilles på
terninger, og kveldens første 10’er slenges på bordet. Samlet
sett ender panelet på karakteren 8,45. De eneste som trekker
snittet ned på denne vinen er de som på forhånd har sagt
at de ikke foretrekker rødvin. Det er nok helt tilfeldig at
kveldens beste vin er den som ble testet sist. Score: 8,45
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NYHETENE
Det er dessverre ikke til å legge skjul på at det blir
mye tull, fjas og toaletthumor i Vitnemålet. Men
Vitnemålet er også en seriøs nyhetsaktør, og derfor
er det viktig for oss å forsyne våre lesere med
relevante og aktuelle nyheter og leserinnlegg. Her
oppdaterer vi deg på en del av det som har skjedd i
linjeforeningen siden sist utgave.

Skandale på IE-fakultetet
Toalettet ved den åpne printeren i El-byggets andre
etasje fikk varm omtale da Vitnemålet anmeldte
Gløshaugens toalettfasiliteter (se Campusrunden 2, 1.
utgave 2020), men ble etter utgivelsen av avisa reservert
til ansatte på IE. Vitnemålet stiller seg svært negativt til
denne avgjørelsen, men er smigret over at IE tydeligvis
leser Vitnemålet.

Oktoberanza!
LURDO! feirer tre år med “Oktoberanza”. Gjennom
hele oktober har det vært arrangementer, som
spillkvelder, laser tag, kurs, og escape room!

Vitnet på LUR

Fikk ut fingeren
Med knappe 2 måneder igjen til Generalforsamling,
kunne hovedstyret endelig meddele at årets styrebilder
ligger ute på nettsiden!

Her finner du innsendte leserinnlegg, hvor LURinger
oppdaterer med sitater og andre ting som skjer på LUR.
Personopplysninger er anonymisert.
På mandag overhørte jeg noe som bekymrer meg
utrolig mye. Enkelte i 1.klasse synes rett og slett at det
er “stress å dusje”. Presset blir for stort:sjampo, balsam
OG såpe? Vannet er for kaldt-, så blir det for varmt.
Gamle klær må av, og nye må på. Nei, det blir bare for
mye. Selv er jeg en erfaren dusjer, men jeg ser at presset
for medstudentene mine rett og slett blir for stort. Og
spesielt nå:som 1 meteren ikke lenger må holdes....vil
konsekvensene for dette bli katastrofale. Vi trenger
hjelp, før våre manglende rutiner spres til de andre
trinnene!!!!
-Bekymret 1. klassing
“Jeg vil ikke ha pute, jeg liker det hardt.”
-Tøff 2.klassing
“Jeg føler meg over middels ukomfortabel hver gang jeg
hører en samtale du er med i”
-LURing om annen LURing
“I get those goosebumps everytime.”
- Marit, i mens Didrik snakker om farfars pikk

Høstferie på kontoret
For å feire et nyoppusset og velutstyrt kontor,
arrangerte Kontkom mellom 11. og 15. oktober
“høstferie på kontoret”, med daglige arrangementer på
både dagtid og kveldstid. Det var kakelunsj, spillkveld,
pilsing og brusing, filmkveld, vaffelsalg, kakekos og
mye mer!

Har du noe på hjertet,
hørt et morsomt sitat
eller god sladder? Send
det inn til oss her:

Kanonballturnering
Heder og ære stod på spill da Spanskymisten håndballag
arrangerte kanonballturnering lørdag 2. oktober. Laget
Pelsjegerpolka (med spillere fra V&A) stakk av med
seieren. Kanonbra(l)-laget, håndball-lagets kanonballlag (avbildet øverst) fikk andreplassen, imens Mårten
Nygård (nederst til høyre) fikk tredjeplass. Nederst til
venstre ser vi også Idkoms lag, som enkelt og greit het
Idkom.

En gladnyhet
Vitnemålet har også godt nytt til nervøse toalettgjengere:
vi har fått tips om en ny kandidat til Gløshaugens beste
toalett. Herretoalettet i rom 188 i Hovedbygningen
tilbyr eget rom med lyse og fine omgivelser, egen
stikk-kontakt, egen knagg, og kanskje aller best, et
historisk bilde av Gløshaugen. Toalettet har minst alle
de gode kvalitetene til et HC-toalett, uten den dårlige
samvittigheten. Ta deg en tur, og nyt utsikten!
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Rektor rangerer:
60-gruppen i kjemi
TEKST: Ninni Unneberg

Velkommen til en vurdering av
60-gruppen i det beste faget en
LURing kan ta. For å få en mest mulig
korrekt rangering, har kun de som
har fullført 60-gruppen fått mulighet
til å svare på en spørreundersøkelse.
Emnene er vurdert på en skala fra
1-10 med en samlet vurdering basert
på vanskelighetsgrad, hvor spennende
og ikke minst hvor mye obligatorisk
(les: lab).
KJ1000 Generell kjemi (15 stp)

Basically en repetisjon av kjemi 1+2 hvis
du legger til en dash med ideell gasslov.
Dette faget byr ofte på en myk start på
studiet dersom man har hatt kjemi på
videregående. Til gjengjeld for sine 15
studiepoeng som gjør at du slipper fire
fag første semester, må du gjennom 10
obligatoriske lab-er med tilhørende
rapporter. I tillegg er det obligatoriske
øvinger. De fleste gir dette faget en god
karakter på grunnlag av fagets “chillhet”
og som et godt innføringsfag som gir
overblikk.
KJ1020 Organisk kjemi (15 stp)

Enda et 15 studiepoengsfag, som drar
opp bare fordi det sjelden tilsvarer

like mye arbeid som å ha to ulike 7,5
stp-fag. Det er et fag mange trekker
frem som morsomt, mye tegning av
reaksjonsmekanismer og her har
vanskegraden variert litt de siste
årene virker det som. Her møter vi
også obligatoriske øvinger, 10 (om jeg
må si det selv GRUSOMME) labber
og tilhørende rapporter såklart. For
organisk har nok personlig interesse en
del å si, da tilbakemeldingene varierer
fra kjedelig og vanskelig til morsomt og
spennende. I alle tilfeller, en god sosial
plattform ifølge Robin.
“Hvorfor så høy på organisk? Man blir jo
fort venner med folk av å bli “fanget” på
lab med dem 8 timer hver uke.”
- Robin Terjesen (rater basert på hvor gøy faget var)

KJ2050 Analytisk kjemi

Et sammensurium av analysemetoder.
De fleste trekker frem at det er et tørt
puggefag med uryddig oppbygning som
det negative. På den positive siden dras
det frem en svært hyggelig foreleser
(Øyvind Mikkelsen), en semesteroppgave
som teller 30 % og at det ikke er så
vanskelig å få en god karakter. Dersom
du retter opp etter tilbakemeldinger,

er det ikke vanskelig å oppnå et godt
utgangspunkt for eksamen. I tillegg får
man ofte spørsmål om oppgaven (hele
20% av eksamen) så hvis du kan din
oppgave, er du ikke langt fra 50%. Da
gjenstår det bare å pugge litt tidligere
eksamensoppgaver, også er du i mål.
Ikke manges favoritt, da det er ganske
tørt og litt kjedelig. Det er ikke øvinger,
men lab. Lab kan være gøy, men man er
litt overlatt til seg selv (at least we were).
Mitt inntrykk var at det var bedre på
intensivlab enn den “vanlige”. Bottomline: ikke noe å glede eller grue seg til
- med mindre dere også blir utsatt for
å måtte levere den ene labrapporten
i form av animasjonsfilm… I så fall,
lykke til!
TBT4102 Biokjemi

Mer biologi enn kjemi - til skrekk for
noen og fryd for andre. Her er det
ikke øvinger, en del tegning og mye
pugging av aminosyrer og enzymer.
Flere fra matte-kjemi trekker frem at
det har vært nyttig ute i praksis når
man må undervise i biologi-delene
av naturfag. Ellers påpeker de fleste
at det forelesningene var kjedelige
og uforståelige (vanskelig aksent på
foreleser). Dette resulterte i at mange
droppet forelesningene, noe som ikke
var problematisk da eksamen var veldig
gjentagende fra år til år. Lab-opplegget
her må også applauderes som utrolig
deilig, som en barnehageversjon av alle
andre kjemifag sin lab. Her ble du holdt
i hånda gjennom hver eneste øvelse, alt
var gjort klart og fargemerket for deg

på forhånd. Så summa summarum - gøy
for de som liker biologi, mye pugging,
men helt grei (stort sett flervalgs-)
eksamen. Personlig hatet jeg faget, til
tross for at eksamen gikk bra.
“Masse artige tegneseria og masse kult om
kroppen.”
-Marte Gjerde Buset (skulle ønske hun gikk biologi)

TMT4130 Uorganisk kjemi

Tydeligvis et veldig ambivalent fag, da
det får poeng i alle deler av skalaen.
Kommentarene her går fra dødstørt
til superspennende. Personlig holder
jeg med de som syntes det var et bra

1
Score: 8.1

2
Score: 8.1

3
Score: 7.3

4
Score: 5.1

5
Score: 4.9

?
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Uorganisk kjemi
TBT4102
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Analytisk kjemi
Valgfritt emne
Se neste side
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og spennende fag. Det alle kan si
seg enig i, er at det var engasjerte og
flinke forelesere. Spesielt Mari-Ann
Einarsrud blir trukket frem. Faget har
to midtsemesterprøver som teller 12%
hver, obligatoriske øvinger og et par
laboratorieøvelser. Her vil nok også
de som foretrekker organisk mistrives
mer, men du lærer endelig hva disse
orbitalene det har vært så mye snakk
om er for noe. Dette faget koste jeg meg
så mye i at det overbeviste meg om at
jeg ville gå strukturkjemi (uorganisk
retning). Som en LURing i ferd med med
å begynne på sin master om uorganiske
materialer til våren, vil jeg si med
svært uenig med Robins vurdering av
nytteverdien av krystallstrukturer.
“Hvorfor så dårlig uorganisk? De
krystallstrukturene har like mye nytte for
seg som et revnet kondom.”

Valgfritt emne

Score

KJ2053 Kromatografi

1.8

KJ2072 Naturmiljøkjemi

6.5

KJ2022 Spektroskopiske
metoder i organisk kjemi

8.5

TMT4245 Funksjonelle
materialer

3.1

BI3071 Økotoksikologi

6.0

TKP4115 Overflate- og
kolloidkjemi

4.6

KJ2031 Videregående
uorganisk kjemi

8.7

Tabell 1: Oversikt over
gjennomsnittlig vurdering av
valgrfrie kjemi-emner.

Min personlige vurdering:

1

TMT4130
Uorganisk kjemi

2

KJ1000
Generell kjemi

- Robin Terjesen (rater basert på hvor gøy faget var)

Bonus!

Har du lagt merke til at alle fagene har
et behov for å presisere at de er kjemi?
Send forslag til hvorfor til rektor@
spanskroret.no Beste svar vinner en
kopp kaffe på kontoret :D
XX1234 Valgfritt emne

Som du kanskje har lagt merke til så
utgjør ikke de kommenterte fagene en
60-gruppe. Dette er fordi du kan velge
det siste kjemiemnet fritt. Her kan du se
rangeringene som de spurte ga faget de
hadde tatt som siste i 60-gruppen:

3

KJ1020
Organisk kjemi

4

KJ2050
Analytisk kjemi

5

TBT4102
Biokjemi

RATE MY CAMPUSBYGG
TEKST: Elida Kristine Engeseth

Som student blir du kastet inn i helt nye rom, i helt nye bygg. Hvordan er
følelsen og stemningen i noen av NTNU sine bygg? Man får fint lite informasjon
fra uoffisielle kallenavn som labyrinten, kirken, igloen eller noen av de mange
andre mer ukjente navnene. Her kommer derfor en uoffisiell stemningsguide
til utvalgte campusbygg.
Realfagsbygget

Her går du inn i et grått og relativt
kaldt bygg, og etter hvert lærer du deg
at de 2-3 etasjene du trodde du hadde
kontroll på, faktisk inneholder mye
mer og er 5 etasjer til både i positiv og
negativ retning. Jeg må ærlig innrømme
at jeg, etter over 3 år her, heller ikke har
stålkontroll. Det finnes sikkert en liten
del eller et nytt bygg som en del av det
eksisterende som jeg ennå ikke visste
fantes.
De aller færreste har nok tatt et Lilli
Bendriss øyeblikk for å kanalisere
stemningen her, og i kjent stil ville
sagt ”jeg får en kald følelse her”, godt
kamuflert av duften av kanelboller,
scones og cappuccino fra den koseligste
Café Sito, og kunsten som er hengt opp
ved hovedinngangen. Her kan det ved
første øyekast se ut som om noen har
lekt seg med betong-støpesettet, brukt
opp overskuddet av trapper og hengt
opp noen mer eller mindre hjelpsomme
skilt av typen ”du står her” overalt.
Nettoen av forvirring og hjelp fra disse
tiltakene kan absolutt diskuteres.

Når sant skal sies, har Realfagsbygget
god luft, er fresht, og om du går opp i
etasjene (uten å rote deg bort, og ikke
har høydeskrekk), kan du nyte utsikten
fra de store glassvinduene. Utsikten fra
glassrutene i den nyoppussede kantinen
Element er heller ikke dum.
I tillegg; med mindre du er helt på
andre siden av campus eller det er
fullstendig krise, kan det anbefales å gå
til Realfagsbygget for å gå på toalettet,
til tross for at det altfor ofte mangler
både såpe og papir. Rating: 9/10.
Stripa

Kommer vi oss ut av Realfagsbygget,
finner vi Stripa, eller Sentralbygg I og II
som de offisielt heter. Stripa ble bygget
en gang på 60-tallet. La oss bare si at det
synes.
Her er det selvfølgelig inngang/utgang
to steder på midten, på hver side, litt som
nødutgangene på et fly. Jeg skjønner
aldri hvilken side jeg går ut på før jeg er
ute, men har etter hvert lært meg noen
triks for å holde mitt indre kompass
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sånn noenlunde balansert. Sentralbygg
I og II er egentlig to høye bygg som er
bygd sammen til et langt. Høyblokkene
har 13 etasjer og den fineste utsikten på
Gløs, ja kanskje i hele byen.
Beveger du deg høyere opp i etasjene
enn 2., er det ikke mulig å komme seg
fra ene siden til den andre uten å gå
gjennom en labyrint i parallelle plan.
Hva er forresten greia med at bord og
seter i auditoriene begge er i vinkel,
selvfølgelig en som overhodet ikke passer
til hverandre. Og i tillegg virker det som
det skal være nærmest umulig å finne
et innbydende toalett. Likevel trekker
utsikten fra etasjene og den ganske
koselige utstillingen til arkitektur i 2.
etasje betydelig opp. Ikke minst er det
på Stripa du finner storkiosken Rápido.
Rating: 6,5/10.
El-bygget

Utenfor og bortenfor Stripa, finner du
El-bygget. Her har du bygg som ser ut
som kuber utenfra, bygd sammen av en
drivhus-lignende konstruksjon. Inne i
bygget finner vi flere kunstinstallasjoner,
som forsåvidt ser ut som relativt
tilfeldige elementer. Men særegent,
det er det. Visste du for eksempel at de
mange stenblokkene som ellers fungerer
som sittebenk egentlig er kunst? Følelsen
mån får av å gå inn i dette bygget er
god, selv om det føles som å være inne
samtidig som man er ute. Også her ville
nok Lilli Bedriss kjent en kald vind. En
av Sit sine beste kantiner finner man
også her, noe som trekker veldig opp for

den generelle stemningen, spør du meg.
Rating: 7,5/10

litt billigere lunsj dersom du forsov deg
denne dagen, eller kantina er stengt.

et tidspunkt har blitt ett og alt er på en
eller annen måte plassert bak hjørner.

Hovedbygget

Arkitekten som har laget bygget har
åpenbart prøvd å gå for en grønnere
stil (bokstavlig talt). Det første du
møter idet du går inn, er en stor bred
trapp, som funker greit som en slags
motorvei med flere felt. En kan si det
en vil om effektivitet, om det er praktisk
osv, men stilrent er det. Sammen med
de stilrene veggplatene i forskjellige
grønnyanser og toalettene som faktisk
er både fine, store og lyse som resten
av inngangspartiet trekker dette opp
på generell stemning. Ligger likevel et
stykke fra selve Gløshaugen selv om det
på en måte hører til campus Gløs. Ingen
over, ingen ved siden. Rating: 6/10.

Her har jeg gått hele livet og trodd at et
hus har både fire vegger og fire hjørner,
tydeligvis ikke på Dragvoll. Som gløsing
må man jo hit av og til, og det krever en
viss kjennskap å finne frem, noe som
gjør det omtrent umulig for oss som
ikke henger her daglig. Rating: 5/10.

I det man går inn her, kjenner man
på at tiden plutselig går tilbake til
den tiden da bestemødrene våre var
unge, eller kanskje til og med enda før.
Følelsen av at man plutselig hører og ser
horder av menn i twillbukser, lakksko
mot stengulv, frakker og vesker av
skinn, og en og annen kvinne i skjørt,
høyhælte sko og hår rullet til perfekte
krøller. Dørene både inn i bygget og inn
i undervisningsrommene er tunge og
legger ekstra til følelsen av nostalgi og
høytidelighet. Utenfra ser dette bygget
ut som noe fra en film. Hørte jeg noen
si Harry Potter? Er jo ikke uten grunn at
bygget kalles Galtvort. At det ikke er en
kantine her og at toalettene viser å ha
blitt trykket inn et sted det egentlig ikke
var plass, trekker litt ned. Likevel er
følelsen av nostalgi og høytidelighet så
høy, samtidig som det er et eksepsjonelt
fint bygg med generelt god stemning.
Rating: 9,5/10.
Som student primært på Gløshaugen
tilbringes det ikke så mye tid i følgende
campusbygg, men Lilli Bendriss måtte ta seg
en tur hit også, for å inkludere dem i denne
uoffisielle, offisielle stemningsguiden.
Handelshøyskolen

Rustbygget, finansbygget etc. kjært
barn har mange navn. På bakkeplan av
bygget ligger en REMA 1000, noe som
alltid er positivt så man kan kjøpe seg

Dragvoll

På en eller annen måte kjenner vi
alle til dette bygget som ligger alene,
langt bort fra sentrum. Faktisk ligger
Dragvoll så langt borte fra alt at
når fjell-ekskursjonen til biologi til
Hjerkinn sommeren 2020 ble avlyst, ble
alternativet lagt til nettopp Dragvoll.
Når du går inn på Dragvoll, blir tiden
liksom skrudd tilbake til 1985. Bygget
er kaldt, både bokstavlig og i overført
betydning. Det er jo tross alt stort sett
rød murstein, hvitt metall og glass.
Et drivhus der altså, sikkert veldig
nyvinnende arkitektur på 80-tallet.
Toalettene er stort sett helt ok, men det
er jo forvirrende å finne frem, med alle
halv-etasjene, altfor mange bygg som på

Akrinn

Som en del av campus Kalvskinnet er
dette bygget også utenfor området vi
gløsinger henger aller mest. Men når
vi likevel oppholder oss her, blir vi
trekket mot den gode luften og åpne
atmosfæren, det stilrene designet med
alle spilene og den fine kantina som
alltid har noe godt å by på. Også her er
det altfor mange trapper, men de er i det
minste logisk plassert. Undertegnede
får litt ungdomsskole-vibes i dette
bygget, da det faktisk bare finnes et
auditorium, men veldig mange små
undervisningsrom.
Her er det faktisk helt umulig å finne
frem til et rom, og når du først finner
det, kan det godt hende det er et
kontor og at du må finne et annet sted.
Toalettene er derimot veldig ordentlige,
det er farger på veggene og god skilting,
for det meste. Rating: 7/10.
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TEKST: Ferdinand “Gira” Marnburg

Hello kjære leser, og en ekstra gledelig hello til alle dere nye LURinger som
leser GG for første gang. Siden forrige gang jeg delte min matrelaterte lidenskap
med dere har jeg fått levert masteren og sitter i øyeblikket og venter spent på
sensuren (som har frist i morgen!!) I all spenningen har jeg fått et voldsomt sug
etter noe smått å knaske på som kun betyr en ting: tid for snackies. Under er
et par av mine enkle favorittsnacks når man vil unne seg noe ekstra i en travel
hverdag

Ristede Kikerter

Kikerter har lenge vært en favoritt
blant den vegetariske kretsen, noe
jeg lenge hadde vanskeligheter med
å forstå. Det var derimot først da jeg
smakte den sprøe lille snacksen dekket
i kyllingkrydder at jeg begynte å forstå
hva hypen dreide seg om.

«Shaken binoculars,» som de kalles på
de britiske øyer, største styrke, utenom
deres fabelaktige sprøhet, er hvor enkle
de er å tilpasse. De fleste kryddermixer
som du liker vil funke, men personlig
vil jeg anbefale å i tillegg ta i bruk
noe syrlig som sitronzest da dette
komplimenterer kikertene sin naturlige
smak godt. For å få et ideelt resultat er
det viktig at du skyller kikertene godt
og lar dem tørke, da helst ved hjelp av
tørkepapir over og under. Etter ertene
er ordentlig tørre, bland dem sammen
med olje og ditt utvalgte krydder. Spre
så kikertene utover et stekebrett og sett
inn i en forvarmet ovn på 200 grader i
ca 40 minutter. Ta ut kikertene når de
er gylne, men pass på da det ikke tar
lang tid fra de er gylne til de begynner
å svartne.

Tik-Tok Nudelpopcorn

Når du er skikkelig suggen på noe crispy,
men ikke har tida til kikerter, har TikTok svaret! Alt du trenger er risnudler
og olje. Varm opp olje i en kjele, men
pass på at det ikke begynner å boble. For
å sjekke om oljen er varm nok kan du
teste med en liten bit av risnudlene. Om
det begynner å frese og nudelen puffer
seg opp er oljen klar! Da er det bare å ta
opp i risnudlene litt etter litt også se på at
de puffer seg opp til crispy strenger. Ta
risnudlene ut av kjelen med en gang de
er ferdig puffa, og tørk gjerne av ekstra
fett med litt tørkepapir. Resultatet kan
så klart krydres, noe som anbefales da
det du sitter med er det man kan kalle
tilfredsstillende crispy luft.
NB: for å lage dette leker du med varm
olje. Det vil si at det er a) svært viktig at
du bruker redskap som tåler varmen;
plastsleiva fra IKEA er ikke bra nok,
og b) vær veldig forsiktig. Ha klar et
lokk til kjelen og ha klær som dekker
forarm, slik at du ikke får tredje grads
forbrenninger.

Stekt hvit sjokolade

Om det er noe du absolutt bør prøve
her så er det dette. Hvit sjokolade, den
supersøte broren til normal sjokolade
(som fun fact, kommer av at hvit
sjokolade ikke inneholder kakaomasse;
som er det som medfører bitterheten
i ordentlig mørk sjokolade), er nemlig
bare kjeksdeig i forkledning.
Kutt opp sjokoladen, spre den utover en
stekebrett og putt i ovnen på 200 grader.
Den hvite sjokoladen skal bli gyllenbrun,
noe som ikke kommer til å ta lang tid
så det er viktig at du følger med. Kjøl
ned den gylne sjokoladen i kjøleskapet,
og knus det opp i mindre biter om det
trengs. Kan spise for seg selv, eller
brukes til å toppe is og andre desserter.
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Bakke bru

Brattørbrua

Sjøgangen

Iladal-brua

Svingbrua

Jernbanebrua

Elgeseter bru

Gamle bybro

Gangbrua

Verftsbrua

Nidareidbrua

KÅRING:

TRONDHEIMS
BESTE BRO
TEKST: Gunnar Brovim | FOTO: Bendik Løvlie

KLAR TALE: Stor pågang på bibliotekarmailen. Av personvernshensyn holdes innsender anonym.

Etter utgivelsen av Vitnemålets 2. utgave 2021, har bibliotekar-mailen blitt
bombardert med et klart og tydelig budskap fra Vitnemålets lesere: Vi ønsker
oss mer bro-relatert innhold i avisa! Det er ingenting som er viktige for oss
i Vitnemålet, enn lesernes ønsker! Spenn fast setebeltene, for nå har tiden
kommet for kåringen som alle har ventet på: Hvilken bro er Trondheims beste?
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• Utseende-koeffisient (U): Et annet
naturlig spørsmål er: i hvor stor
grad ville man vært tiltrukket av
broa, dersom man hadde vært en
bro? Husk; det er ikke bare lengden
som teller! Har den fine former?
Er den kraftig bygd? Utseendekoeffisienten oppgis på en skala fra
1 til 10, slik som man av og til pleier
å måle menneskers attraktivitet.

Vurderingskriterier

Hvordan kan man egentlig avgjøre om
en bro er bedre enn en annen? Å finne et
objektivt og vitenskapelig mål på en bro
sin egenverdi, er ingen enkel oppgave.
Det er så enormt mange variabler som
spiller inn!
Vi har analysert disse variablene
gjennom kompleks flervariabel analyse.
Ved hjelp av gaussisk eliminasjon
har vi deretter eliminert bort lineært
avhengige variabler, og radredusert til vi
stod igjen med en endelig og håndterbar
mengde variabler, som utspenner broa
og er lineært uavhengige. Det er dermed
trivielt at disse variablene utgjør en
basis for en gitt bro, og karakteriserer en
bro og dets tilhørende egenverdi opp til
isomorfi. Kort forklart innebærer dette
at dersom to broer har lik score, vil de to
broene faktisk være den samme brua.1
Kriteriene som broene vil måles etter,
blir altså følgende:

1

• Likes (L): Som vi alle vet, er det
ingenting i livet som er viktigere
enn likes. Derfor er det naturlig å
spørre seg hvor mange likes en selfie
sammen med broa ville gitt på en
personlig Instagram-side. Uten tap
av generalitet, antar vi at vi er den
stolte eier av en Instagram-side med
nøyaktig 10 følgere. Variabelen
likes måler da hvor mange av de 10
følgerne som sannsynligvis hadde
likt bildet fra brua. Dette handler
mer om utsikten fra brua enn
utseendet på brua i seg selv.

• Irritasjonsmoment (I): Irritasjonsmomentet I måles som summen
av alle irritasjonsmomenter som
en fotgjenger sannsynligvis vil
oppleve på brua. Er bro-opplevelsen
preget av både bilstøy, hensynsløse syklister, og irriterende måker?
Dette vil så klart telle negativt i
den totale vurderingen, og ville
resultert i et irritasjonsmoment
på 3 (summen av de nevnte tre
irritasjonsmomentene).
Dersom brua har
kvaliteter eller egenskaper som
stikker seg nevneverdig ut, må dette
selvsagt belønnes med plusspoeng.
Plusspoeng måles som summen av
alle plusspoeng.

• Plusspoeng (P):

•

(T):
Se
for seg at broen ikke eksistert.
Hvor lang tid hadde du brukt på
å gå den raskeste veien mellom
endepunktene til (den ikkeeksisterende) broa? Definer tiden
det tar å gå rundt brua på denne
måten som “rundgang”. Deretter
Tidssparings-kvotient

Beviset for dette er trivielt, og overlates som en øvelse til leseren.

definerer vi tiden det faktisk tar
å krysse broa som “krysning”.
Tidssparings-kvotienten er da
gitt ved heltallsverdien av brøken
rundgang over krysning, og utgjør
et særdeles godt mål på mye av en
bro sin praktiske nytte og verdi.
Et absolutt mål på broens egenverdi,
for en gitt bro B, blir da gitt ved den
velkjente TULIP-formelen:
λ(B) = T + U + L - I + P
Nå som de fullstendig objektive målingsog vurderingskriteriene er bestemt,
setter Vitnemålets feltreporter Gunnar
Brovim ut på tur.
Gangbrua

Med sitt klassiske med tidløse design
basert kun på treverk, er gangbrua en
bro som skiller seg ut i mengden. Brua
ligger plassert i idylliske, insta-vennlige
og henimot bilfrie omgivelser, og
forbinder Øya med Kalvskinnet. Dette
er en bro jeg ikke hadde vært redd for å
ta med hjem til foreldrene mine.2
I likhet med andre potensielle livspartnere, er heller ikke denne brua helt
perfekt. Når det regner, samler det seg
store mengder vann på brua, slik at det
blir en hinderløype å krysse brua uten
å tråkke i vann.3 Når været blir kaldere
fryser dette vannet på, som resulterer i
2
3
4

Husket støvler?

en 182 meter lang skøytebane. Alt dette
kan selvsagt vris til noe positivt også,
dersom du a) liker hinderløyper, b) er
smart og bruker støvler i Trondheim,
eller c) har med deg skøyter til en hver
tid.
Brua får en utseende-koeffisient på
sterke 9, og et bilde herfra vil få 9 likes.
Brua har en krysning på 182 m og en
rundgang på 1.1 km, som resulterer i T
= 7. Irritasjonsmoment blir 2, fordi brua
blir en hinderløype når det er vått, og
glatt når det blir kaldt. Brua får totalt 3
plusspoeng pga bilfrihet, fint treverk, og
for ikke å skremme mamma og pappa.
Endelig score: 26.
Elgeseter bru

Dette er en særdeles jordnær bro,
som foretrekker praktisk nytte over
utseende. Her går det i betong, asfalt og
jern-rekkverk.4 Broa gjør opp for sitt
mindre spennende utseende ved en sterk
personlighet, fysiske størrelse (gains), og
ved å utføre den utakknemlige jobben

Hvis også jeg var en bro, riktignok. Hvis ikke, tror jeg foreldrene mine ville sett litt rart på meg.
Som grunnet dårlige skovalg (eller livsvalg, om du vil), ofte resulterer i våte sokker, Over tre år i 		
Trondheim, og jeg har enda ikke lært.
Og enda mer betong.
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som byens hovedfartsåre.
Elgeseter bru er brua du går til hvis du
vil vise en venn eller familiemedlem så
mye som mulig av Trondheim, med bare
fem minutter til rådighet. Fra Elgeseter
bru er det nemlig utsikt til de aller
fleste av Trondheims viktigste landemerker: Nidarosdomen, Bakkelandet,
Samfundet, Festningen, Tyholttårnet5
og Gløshaugen.
Som følge av å være byens hovedfartsåre,
er dette kanskje den mest stressende
broa å gå på i hele kåringen. I rushtiden
er trafikkstøyen på brua så høy at det
blir umulig å høre sine egne tanker. I
tillegg blir det totalt kaos på brua der
sykkelfeltet forsvinner, fordi folk flest
ikke evner å ta hensyn til hverandre
når syklister og fotgjengere plutselig
må forholde seg til hverandre. Jeg tuller
ikke når jeg sier at dette er den verste
plassen å gå i Trondheim. Og jeg prøver
å unngå det til en hver pris (Jeg går for
tiden en omvei via Øya til skolen, bare
for å unngå den lille strekningen der
fortauet blir smalt).
Utseendemessige er brua en 5er, og et
bilde herfra vil få 7 likes (hvis du får med
Festningen). Brua har en krysning på
201 m og en rundgang på 1.7 km, som
resulterer i T = 8. Irritasjonsmoment
blir 2, som følge av trafikkstøy og
irriterende fortau. At brua er byens
hovedfartsåre, samt den fine utsikten til
hele Trondheim gir 2 plusspoeng.
Endelig score: 20.
5
6

Apropos utsikt: Når jeg står og kikker
på utsikten fra broa, er det en ting som
slår meg. Hvorfor er det aldri noen som
tar bilder på denne broa, og legger det
ut på sosiale medier? Jeg føler at dette er
noe som virkelig kunne ha slått an.

ORIGINAL IDÉ: Ta bilde med denne bakgrunnen, og legg ut på sosiale medier!

Gamle bybro

Gamle bybro er kanskje den kuleste,
fineste og mest populære brua i klassen,
men den er pinlig bevisst over det selv
(selvgodhet er irriterende). Å ha dette
som sin favorittbro er basic på nivå med
Uggs og Pumpkin Spice Latte. Men det
er jo en grunn til at Gamle bybro og
Bakkelandet har blitt synonymer med
turistlivet i Trondheim. Det er en utrolig
sjarmerende plass, og viser Trondheim
fra sin beste side. Turister er bra for
Trondheims økonomi, men irriterende
for uskyldige bro-kryssere.
Brua får pluss i boka for å være bilfri.6
Men for å gjøre dette ekstra tydelig for
glemsomme bilister, har Trondheim
kommune stappet brua full av benker
og store blomsterkasser. I kombinasjon
med folk som stopper opp for å nyte
utsikten og utålmodige syklister,
gjør disse fysiske hindrene det tidvis
krevende å krysse brua.

Egon Tyholttårnet er forøvrig Trondheims beste restaurant. Tekst om dette kommer en annen gang.
Visste du at det var biltrafikk på brua helt frem til 2014?

Brua maxer ut med både 10 likes og
10 i utseende-koeffisient. Brua har en
krysning på 75 m og rundgang via Bakke
bru på 1.4 km. Dette gir tidssparing T
lik 19. Brua får 3 irritasjonsmoment,
for sin selvgodhet, turistmagnetisme og
irriterende blomsterkasser og hindre.
Det at brua drar turister er også ett
pluss. Kombinert med at den er bilfri
blir det P = 2. Endelig score: 38.
Bakke bru

Eg og denne brua har eit noko anstrengt
forhold, så eg må derfor beklaga om eg
ikkje klarer å halda meg objektiv her:
Utsjånadmessig er dette ei bru som
ser fantastisk ut utanfrå, med den
friske raudfargen sin og dei kreative
tårna sine. Bro-gåingsopplevelsen er
derimot ikkje berre ein dans på roser.
Bilstøy og irriterande elsparkesyklistar
(som alltid køyrer på fortauet i staden
for i sykkelfeltet) øydelegg mykje av
opplevinga. Dette er dessverre ei bru
laga for bilistar, ikkje fotgjengarar.7
Bakke Bru har derimot noko heilt unikt
å tilby. Noko som ingen av dei andre
bruene har, nemlig den interaktive
kunstutstillinga RGB Playspace. Det
er berre synd at kunstutstillinga ikkje
7

lenger fungerer. Vi i Vitnemålet er stolte
av å seia at vi har vore Trondheims
tydelegaste (og kanskje einaste) stemme
i den viktige pågåande debatten om å
reparera kunstutstillinga (Se “Dagen det
vart stille under Bakke Bru”, 2. utgave
2021).

Kunstinstallasjonen RGB Playspace og 5
triste bibliotekarar, 2021 (fargelagt)

Brua får en solid 7-er i utseende, og 7
likes på Instagram. Brua har en krysning
på 97 m og en rundgang på 1.4 km. Den
tidssparingskoeffisienten blir dermed
lik 14. Brua får ett plusspoeng for RGB
playspace, men får 3 irritasjonsmoment
fordi RGB playspace ikke fungerer,
bilstøy og elsparkesyklister.
Endelig score: 26
Verfstbrua

Av ganske åpenbare grunner kalles
denne brua ofte for Blomsterbrua. Broa
er litt «high maintenance», og krever at
du gir den blomster jevnlig, for å holde
den fornøyd. Til gjengjeld er dette en søt
og elegant, bilfri bro, med fine kurver.
Dette er broa som elsker å ta deg med ut
på Solsiden for å spise.

Og irriterande el-sparkesyklistar, som sannsynlegvis har på lua som ikkje tildekker ørane sine.
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at den er bilfri og at den tar deg til
Solsiden. Brua har en krysning på 130
m og rundgang på 1 km, slik at T blir 8.
Endelig score: 21.

Sjøgangen

Brattørbrua

KAOS: Hvis du også kjenner det boble
når du ser på dette, må du kanskje på do.

Sånn rent praktisk er denne brua litt
kaos. Feltet for gående på brua er veldig
tynt, til fordel for to massive sykkelfelt.
På denne brua går ofte folk flere i
bredden (selv om det ikke er plass), eller
unormalt sakte, eller en kombinasjon
av disse. Uansett, så blir resultatet at
møtende må bevege seg ut i sykkelfeltet,
som ofte blir til hinder for syklister.
Vitnemålet har et par radikale forslag
til Trondheim Kommune som kan løse
problemene man møter på Verftsbrua.
Det ene handler om å igangsette en
holdningskampanje med formål om
å få fotgjengere og syklister til å være
mer selvbevisste og ta mer hensyn til
hverandre (dette er et gjennomgående
problem på flere broer). Det andre
forslaget er så enkelt at det nesten blir
dumt: mal om brua slik at fotgjengere
får større felt.
Brua får 8 i utseende og 7 likes på
Instagram. Kaos knyttet til for liten
plass for fotgjengere fortjener 5
irritasjonsmoment i seg selv, men brua
får 3 plusspoeng for fine blomster,

Når du først møter Brattørbrua, virker
den ganske anonym. Men dette er en
historisk bro som blir mer interessant
når du blir kjent med den. Visste du for
eksempel at Brattørbrua er en rullebru
med bevegelige bruklaffer? Og at dette
er en svært sjelden brutype i Norge? Ikke
jeg heller (men det visste Wikipedia).
Dersom det begynner å klaffe mellom
deg og brua, vil den etter hvert begynne
på åpne seg for deg. Kanskje den etter
hvert forteller deg om da den ble
ombygd under andre verdenskrig, eller
da den ble fredet av Riksantikvaren?
Brua får 6 i utseende og 5 likes på Insta.
Brua er såpass anonym at det resulterer
et eget irritasjonsmoment på 1. Bruas
unikhet og interessante historie gir 2
plusspoeng. Brua har en krysning på 56
meter og en rundgang på 0.8 km, som
gir T = 14. Endelig score: 22.
Jernbanebrua

Noen ville kanskje sagt at navnet
på denne broa er litt misvisende.
Til tross for den generelt aksepterte
konvensjonen om at en jernbanebro
er en bro med jernbaneskinner, gjelder
ikke dette denne. Basert på denne er
det lett å tenke at dette er en litt opprørsk bro, med en sterk og selvsikker

Huset til Jernbanebrua

personlighet. Den er forøvrig den eneste
brua i kåringen som kan skryte på seg å
eie sitt eget hus8, og jeg er ganske sikker
på at jeg hadde betalt for muligheten for
å gå inn i det huset.
Fra broa er det utsikt til mange av de
fargede husene som er karakteristiske
for Trondheim. Men utsikten fra broa
blir som en budsjettversjon av utsikten
fra Gamle Bybro. Strødd over fortauet
er det store stolper som stikker opp, og
disse byr på problemer når du møter
folk med trillekoffert fra Trondheim S.
Jernbanebrua gjør det ikke spesielt
bra utseendemessig, og får U = 3. For
budsjett-utgaven av utsikten fra Gamle
bybro, får brua 6 likes. Budsjettutsikten
og turister i trillekoffert gir irritasjonsmoment lik 2, med brua får 1 plusspoeng
fordi den eier egen bolig. Krysningen er
56 m og rundgangen på 800 m, som gir
T = 14. Endelig score: 22.
8

Ikke fortvil dersom du ikke visste at
denne broa hadde et navn. Dersom
bruer hadde hatt stemmerett (som jeg
synes de fortjener), hadde denne brua
definitivt stemt MDG. Sjøgangen er en
gang- og sykkelbru OVER jernbanelinja ved Trondheim S. I tillegg takker
brua systematisk alle fotgjengere for
valget om å spasere, og er malt opp
med skremmende fakta om hvor lite
folk beveger seg. Dette gir så klart
miljøpoeng.

ROMSLIG: Man skulle nesten tro at
denne brua var laget for fotgjengere.

Dette er en av de få broene i Trondheim
hvor det faktisk er plass til å møte
mennesker. Når du er så heldig å
befinne deg på brua, vil du raskt merke
at det spilles musikk fra restauranten
Røft, og dette er tøft. Til tross for å bestå
hovedsakelig av betong, har broa en
spennende konstruksjon. Glassrutene er
en fin detalj, som gjør at man får oversikt
over store deler av byen fra broa.
Så lenge du får med Trondheimsfjorden,
vil brua gi deg 8 likes på Instagram,

I disse pressede økonomiske tider, har de andre broene blitt tvunget inn på leiemarkedet.
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i mens utseende-koeffisienten blir 6.
Brua har en krysning på 200 m og en
rundgang på 900 m, som resulterer i
en opprundet tidssparingskoeffisient
på 5. Sjøgangen sanker 5 plusspoeng,
basert på sitt miljøengasjement, utsikt
til Trondheimsfjorden, romslighet, sin
bilfrihet, og fordi Røft er tøft. Brua får
ingen irritasjonsmoment.
Endelig score: 26.

Med sin fantastiske utsikt, får Svingbrua
garantert 10 likes. Utseendet er ikke
like imponerende og får U = 6. For sin
bilfrihet, utsikt, og spektakulære åpning,
blir det 3 i plusspoeng. At brua åpner seg
kan også være til irritasjon. Kombinert
med at brua blir glatt om vinteren, blir
det I = 2. Brua har en krysning på 103
m og en rundgang på 2.8 km, som gir
meget solide T = 28. Endelig score: 45.

Svingbrua

Brua i Iladalen park

Svingbrua er en relativt ny del av
Trondheims bybilde, og tok Trondheim
med storm da den, sammen med
“Promenaden på Brattøra” åpnet i 2014.
Dersom du aldri har vært og spasert
ute her før, bør du absolutt ta deg en
tur! Utsikten ut til Trondheimsfjorden
er helt nydelig, og et bilde herfra gir
garantert mange likes på Instagram.
Jeg har en teori om at brua kalles
Svingbrua nettopp fordi den svinger
seg opp for å la høye båter passere. Det
blir alltid et aldri så lite “event” når brua
åpner seg. Da er det alarmer, muntlige
advarsler og gjerder som lukker seg.
Det er alltid svært underholdende å
observere alle som stresser med komme
seg over til riktig side av brua før den
svinges åpen. De uheldige som ikke kom
seg over, blir da tvunget til å stå og vente
til brua lukker seg, eller ta en massiv
omvei via Midtbyen for å komme seg
over til den andre siden (men legg merke
til rundgang-verdien). I tillegg synes
hvertfall jeg at det er barnslig moro å se
bruer åpne seg.

Ved første øyekast ser dette ut som
verdens koseligste bro. Ved andre
øyekast skjønner man at broen ikke er
like pen som de romantiske omgivelsene
skille tilsi. Den er laget av metall, ikke
tre, og er full av grafitti. Men som min
far alltid fortalte meg: en bro eksisterer
aldri kun i isolasjon, en bro eksisterer i
samvær med sine omgivelser. Helhetlig
gir brua dermed en solid mengde likes,
imens utseende-koeffisienten blir noe
lavere pga metallkonstruksjonen.
Omgivelsene i Iladalen Park er virkelig
noe spesielt. Brua befinner seg i et
svært koselig parkområde. Her er
det grønne plener og grønne trær,
koselige benker, lyden av den rennende
elva, synet av ender som koser seg i
dammen og ikke minst, synet av …
Felleskjøpet? Det stemmer! I Iladalen
park har du førsteklasses utsikt til
Felleskjøpets enorme siloer, som tar opp
omtrent 10 prosent av synsfeltet ditt.

Konklusjon

Vi har nå kommet til veis ende, og kan
nå konkludere med at Svingbrua er
Trondheims beste bru. Gratulerer så
mye! Vitnemålet vil takke alle bruene
som valgte å delta i denne konkurransen!
Dette hadde vi ikke klart uten dere.

FELLESKJØPET: Trondheims stolthet.

Denne brua får 10 likes for sine
idylliske omgivelser, og har et utseende
på omtrent 7. Brua får 3 plusspoeng
på grunn av den rennende elva,
koselige parken og Felleskjøpet, og
ingen irritasjonsmoment. Brua har en
krysning på 23 m og en rundgang på
350 m, slik at T = 23. Endelig score: 44.

ST

I TE
BEST

Nidareid bru (Ila-broa)

Nidareid bru står litt i ytterkanten av
byen, og gjør ikke så mye ut av seg selv.
Den forbinder Ila-området med Øya, og
gjør en god nok jobb med det. Det er lite
negativt å si om denne brua; den har
fin utsikt ut til Nidelva, god nok plass
til å møte folk og befinner seg i bilfrie,
grønne omgivelser. Dersom det er noe
man kan irritere seg over her, så er det
når folk mater ender rett ved brua, og
dermed tilkaller en hel armé av måker.
Brua får 7 likes, utseende-koeffisient
på 4. Brua får ett plusspoeng for å være
bilfri, og ett irritasjonsmoment fordi
folk mater fugler. Krysning på 92 m og
rundgang på 1.2 km resulterer i T = 13.
Endelig score: 23.

Hvis du hadde vært en bro
i Trondheim, hvilken hadde
du vært? Ta Vitnemålets
Buzzfeed-quiz for å finne ut!
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