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Realfagskjelleren

Hei, kjære lesere!

Nå er det endelig høstferie og det åpner 
opp for store skippertak for oss som 
henger etter i flere fag, NOT! Hvem bryr 
seg om å komme ajour med skolearbeid 
når det finnes et rykende ferskt Vitnemål 
på kontoret? I denne utgaven er faktisk 
hele TRE artikler fra samme kveld! 
Klarer du å gjette hvilke? Vi har også med 
flere sudokuer (eller er det sudukoer) 
dere kan løse. Ellers kan denne utgaven 
alt fra kjærlighetsråd til tips om hvilke 
drikkeleker som får deg raskest opp til 
lykkepromillen!

Til slutt vil jeg gi en liten hyllest til våre 
nye Redaksjonsmedlemmer. De har gjort 
en knallgod jobb og har satt stort preg på 
Vitnemålet allerede!

God fornøyelse!

LEDER INNHOLD
04. 5+1 PÅ OPPTAKSTUR
Bli kjent med noen av våre nye 
LURinger!

06. AURORAS RANT: 
FYLLESYKE
Kan man gå på samme smell to ganger 
på rad? Svaret er ja. Les mer om hvordan 
Aurora tok togturen Trondheim-Oslo 
tur/retur fyllesyk.

10. EN TRIBUTE TIL 
EKSAMENSVAKTENE PÅ NTNU 
Bli kjent med eksamensvaktene vi er så 
glade i!

12. GASTRONOMISK GIRA - 
DET GRØNNE SKIFTET
Har du lurt på om veganske alternativer 
for mat kan måle seg med originalen? 
Det testes en gang for alle. Finn ut 
om Ferdinands kokkekunster klarer å 
overliste smaksløkene til Redaksjonen.

14. LEKTORGUIDEN
Sliter du med å få damer på byen? 
Eller trenger du hjelp med å fange 
oppmerksomheten til kjekkasen på 
første rad? Her finner du rådene fra 
Redaksjonens ekspertpanel!

20. REDAKSJONEN TESTER: 
DRIKKELEKER
Lurer du på hvilke drikkeleker som kan 
ta vorset ditt til neste nivå? Sjekk ut vår 
omfattende test av drikkeleker da vel!

24. LUROSKOPET
Får du en elendig praksisperiode, finner 
du ditt livs kjærlighet eller venter det 
deg en matforgiftning? Her finner du 
hva fremtiden bringer!

26. HJEMME HOS: STEN
Bli med hjem til Sten hvor vi avdekker 
hans største hemmligheter.

30. HOBBY ER DYRT, MEN GØY
Sjekk ut hva du kan bruke neste 
storstipend på!

32. IMMBALL
Få et innblikk i Abis reise fra praksis til 
immball.

34. LURDOKU
Klarer du å løse alle nivåene?

Redaktør, Vitnemålet

 VITNEMÅLET OKTOBER 2022 3     VITNEMÅLET OKTOBER 2022 2    



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 på lektorstudie?
4. Hvilken fadder ville du helst tatt med deg hjem fra byen?
5. Hvem hater du mest etter dagens opptak?
5+1. Kan du vise oss ditt kuleste partytriks?

1. Ådne Aspheim, jeg har fysikk og matematikk.
2. Skal jeg være helt ærlig? Husker ikke så veldig mye 

fra fadderuka, men jeg husker at det var noen som 
chugga en hel flaske med vin på to sekunder og det 
var veldig gøy!

3. Jeg liker å lære bort ting.
4. Å ta en kjapp en er ikke min greie, men jeg har snakket 

litt med Martine i kveld og hun virker koselig.
5. Andrea. Godt gjort av henne, men fakk ho.

1. Lisa Jensen, matematikk og biologi.
2. Hybel-til-hybel var veldig gøy og da Kråkeluren sp-

esielt.
3. Jeg vil bli lektor fordi det er en stabil jobb.
4. Jeg vet ikke hva han heter, men han hadde på seg 

en sånn kåpe ved vannet i dag også hadde han litt 
rar dialekt!

5. Andrea og de fra naturfagstimen. De var strenge!

1. Alexander Marinius Pepevnik, jeg går matematikk 
og biologi.

2. Det ligger mellom to der det ene er et minne fra 
toga da jeg sto oppå benken også var alle med lik-
som, og det andre må være fra da vi hadde danser-
ing på Spanskrøretfesten også dansa vi en og en da.

3. Jeg har vært svømmelærer tidligere, så jeg tenkte at 
jeg er god til å lære bort også er jeg decent i realfag. 
I tillegg så blir jeg ikke klein hvis jeg blir utsatt for en 
rar situasjon.

4. Det spørs i hvilken kategori man tenker … Vi kjører 
Petter, en ålreit kar. Emma er veldig hyggelig, og 
Martine er også veldig hyggelig. Nei skulle jeg bare 
velge en? Jeg vil ha en blanding av alle tre.

5. Det må nesten bli Andrea. Hun var litt av en type!

1. Sofie Kalleberg, matematikk og biologi.
2. Jeg elska karaoken. Karaoke er veldig gøy og det 

synes jeg vi skal fortsette med!
3. Det var fordi jeg vil jobbe med mennesker, så da ten-

kte jeg: Hvilke jobber er det som jobber med men-
nesker? – Jo lærere, og det er et ganske bra yrke 
hvor man får variasjon i hverdagen og jobber med 
mennesker. Ok, men hva skal jeg bli lærer i da? – Jo 
da, jeg er jo litt grei i realfag, så hvorfor ikke ta det?

4. Det er ingen som har gjort det lille ekstra, men gi 
meg tre alternativer så skal jeg velge en av dem. Al-
ternativer presenteres. Da blir det Herman.

5. Det må kanskje bli Andrea.

1. Mia Moe. Jeg har seks bokstaver i navnet mitt, Mia 
Moe Mia Moe, så det er hele brukernavnet mitt. Jeg 
går matematikk og biologi.

2. Toga var veldig bra!
3. Det virket som en bra utdanning og studie, også er 

det lett å få jobb og man får møte mange mennesker 
i hverdagen.

4. Hjem? Litt vanskelig, litt vanskelig … ja, nei Herman 
eller Olav.

5. Hun fra Naturfag, Andrea.

Tradisjon tro var Vitnemålets reportere på plass under årets opptakstur for 

å finne ut hva våre nye førsteklassinger har å by på!

5+1.

5+1.

5+1.

5+1.

5+1.

TEKST OG FOTO: Ferdinand Tomek Marnburg og Olav Magnus Knutsen

5+1 PÅ OPPTAKSTUR
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1. Jeg heter Fredrik Aarnes Andersen og går matema-
tikk og fysikk.

2. Å møte gjengen første gangen!
3. Jeg hadde planer om å ta astrofysikk i Oslo, men etter 

å ha jobbet 650 timer som vikar i 2021-2022 fikk jeg 
heller lyst til å bli lektor.

4. Den er fin den.. Jesus Christ! Petter. 
5. Jeg vet det er et meme, men jeg kan ikke huske 

navnet på hun som ledet naturfagstimen. Det er ent-
en Andrea, Aurora eller …

5+1.

AURORAS RANT:

FYLLESYKE
TEKST: Aurora Seville Jessen

Hvorfor blir vi fyllesyke og hva får oss til å utsette oss selv for slik smerte og 

ubehag? Jeg kan ikke forstå hvorfor det å være full er såpass gøy at jeg ønsker 

å ligge som et slakt på senga dagen etter og føle at jeg er påkjørt av et tog. Jeg 

har det jo helt grusomt. Og det skjer hver gang. Lærer man aldri? Hvor gam-

mel må jeg bli før jeg klarer å si nei til den siste ølen og bare holde en decent 

promille, hvor jeg ikke må vrenge ut den siste dråpe magesyre dagen etter. 

Denne utgavens rant går kanskje mest på meg selv og min egen dømmekraft, 

for akkurat nå er jeg rimelig pissed på meg selv. Hvilken idiot velger å drikke 

seg møkkings før hun skal ta tog i syv timer Trondheim-Oslo OG FØR RE-

TUREN OGSÅ??? Som om første turen ikke var jævlig nok. Måtte prøve igjen 

ja. Et tog som svinger som et helvete når du allerede er en person som blir lett 

bilsyk. Er ikke jævlig funny det skal jeg si deg.

Nå skal ikke jeg gå helt Irgens og gjøre 
dette til min TED-talk, men det er 
egentlig ganske interessant hvorfor vi 
blir fyllesyke. Sier biologistudenten. 
Anyways, kort fortalt sliter hjernen med 
å tilpasse seg en edru tilstand. Du får 
enkelt og greit abstinenser. Etter kun et 
par timer med alkohol. Det sier litt om 
hvor farlig alkohol egentlig er. Det er 
også et lite paradoks, for hvis det faktisk 
er en abstinens burde jeg vel crave en øl? 
Ingenting gjør meg mer kvalm enn tanken 
på alkohol akkurat nå. Annet enn togets 
svai som ikke kan minne om noe annet 
enn å stå på taxfree-en på danskebåten 
under en kraftig regnværsdag.

En ting som irriterer meg kraftig er hvis 
du prøver å Google tips mot fyllesyke. 
Det er mange ulike kjerringråd, men 
jeg er en sta irriterende drittunge som 
nekter å ta i mot uvitenskapelige råd. 
Jeg velger å trykke på linken til Oslo 
universitetssykehus. Vet dere hva det står 
der? «Drikk med måte» og «Drikk vann 
mellom alkoholholdige enheter». ÅJA. 
ÅJA. La meg bare gå tilbake til i går og 
huske på det. Et slag i ansiktet. Et hån av 
min patetiske, usselig lille eksistens. Det 
HJELPER IKKE å være etterpåklok har 
jeg alltid sagt. Og det hjelper i hvert fall 
ikke at andre skal være det for deg. Så 
takk for den. Settes pris på. La meg bare 
sette på den roligste spillelisten jeg har og 
gråte. Kjempe mot cæsarsalaten som har 
inderlig lyst til å komme opp igjen. 

Mens vi først er i gang: fylleangst!!!! 
Hva slags dritt av en bivirkning er det? 
Gi meg ødem, gi meg blødninger, gi 
meg migrene. Det er bivirkninger jeg 
kunne taklet. Men fylleangsten oh My 
lord. Jeg hater at jeg er en person som 
får fylleangst. Uansett. Jeg trenger ikke 

ha gjort noe dumt engang. Likevel føler 
jeg for å gråte og aldri vise mitt ansikt til 
verden noen gang igjen. Jeg vet jo at det 
bare er hjernen som er i underskudd av 
«lykkestoff». Det er vitenskap. Jeg liker og 
stoler på vitenskapen. Jeg burde vite det 
godt nok, likevel så klarer jeg ikke legge 
det fra meg. Jeg overtenker. Gjorde jeg 
egentlig noe dumt i 40-årslaget til Onkel 
Ole? Hva sa jeg egentlig da jeg snakket en 
halvtimes tid med Biologilæreren min fra 
videregående? Det var vel kun ensidig 
flørting fra kompisen hans som så ut som 
Einar Tørnquist? Jeg orker ikke. Helvetes 
møkk og drit. Jeg hater hater hater 
fyllesyke og fylleangst.

Det som kanskje plager meg mest 

akkurat nå, hvis man ser bort i fra 

alle scenarioer jeg har sett for meg 

som kan ha utspilt seg i går (er store 

hull i tidslinja nemlig. Så full var jeg), 

så er det at jeg vet at jeg kommer til å 

gjøre akkurat det samme neste helg. 

Og helgen etter det. Og kampene 

på Eberg søndag ettermiddag blir 

akkurat like tunge som tidligere. 

Studerer realfag men dum som et 

brød. Takk for meg. Håper det er flere 

som har det vondt. Litt skadefryd er 

alltid deilig. Klem. 

THE ONE THAT GOT AWAY: 
Kveldens kjekkas glapp unna Auroras 
feste.
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EN TRIBUTE TIL EKSAMENSVAKTENE PÅ 
NTNU

TEKST: Elida Engeseth

Idet du har kommet deg til riktig rom, 
møter du en mann med stor autoritet. 
Hvertfall ønsker han å ha det, og er ofte 
kledd i skjorte eller på en annen måte som 
om han nettopp har holdt forelesning. 
Vedkommende ønsker deg velkommen, 
spør bryskt hvor du skal sitte, for gud forby 
om han skal bruke tiden sin på å flytte deg 
underveis, og er fornøyd med at enda en 
student har kommet seg inn i hans rom. 
Jeg velger å kalle denne personen VIP-

en da jeg er sikker på at vedkommende 
nyter til det fulle når han får kremte 
høyt og si: ”Da er det én time igjen av 
eksamenstiden” og påfølgende ”da er det 
15 minutter igjen av eksamenstiden” til 
de stakkars studentene som fortsatt sitter 
igjen da. Dette sier han selvfølgelig med 

sin høyeste stemme, og han får i tillegg 
sitte fremst og alle beskjeder går gjennom 
vedkommende. VIP-en er administrativ 
leder i det aktuelle rommet og på toppen 
av det gjeldende, lille hierarkiet, tror ikke 
vedkommende har noe problem med det. 

I løpet av 4+ timer, må du nok på do 
da du bøtter ned energidrikk, kaffe og 
snacks. Da sitter det høyst sannsynlig en 
koselig eldre dame med hjemmestrikket 
genser som har gjort det til sin oppgave 
i livet å følge småstressa studenter på 
do i eksamensperioden der hun kanskje 
kan gi dem et kjærkomment avbrekk 
fra det de holder på med. Aller helst vil 
Bestemor snakke hele veien til toalettet 
om temaer som familie, julefeiring eller 
hvor du er fra. Har studenten tilfeldigvis 
også på seg en strikket genser, ja da flyter 
samtalen. Men bestemor kan også nøye 
seg med et anerkjennende smil og et lite 
nikk om forholdene ikke er lagt til rette 
for en samtale på veien til toalettet. Er du 
i tillegg så heldig at du har eksamen på 
en fredag eller lørdag, er nok bestemor 
den som først og tydeligst ønsker deg god 
helg. 

Nesten alltid utelukkende i midten av 
eksamenslokalet, slik at han når over 
alt, sitter neste type eksamensvakt, 
Gymlæreren. Du vet, han som en gang 
ble sponset av både Adidas og Umbro 
og disse klærne bruker han selvfølgelig 
enda, de klærne som aldri blir helt luktfri 
uansett hvor kort tid det er siden forrige 
vask. Skoene ble ikke sponset, og hvorfor 
kjøpe nye Asics-joggesko når de du en 
gang kjøpte fortsatt funker? Lærere har 
jo ikke sååå god råd. Uansett lager alt det 
”tekniske” treningstøyet til gymlæreren 
lyd når han beveger seg over gulvet, 
spesielt når tempo er involvert. Og til 
gjengjeld er dette omtrent hele tiden. En 
rastløs type som ikke klarer å sitte i ro og 
bare må gå rundt og være der det skjer. 

Du har kanskje lagt merke til den (ofte en 
mann) som sitter i et hjørne et eller annet 
sted i lokalet med lunsjen sin. Han har ofte 
den største pulten i rommet, og denne er 
fylt med matpakker, termoser og diverse 
annet, ja alt i flertall. Skjønner egentlig 

Du våkner med et rykk, et napp, en brå bevegelse, kall det hva du vil, men 

nokså ubehagelig blir du dratt ut av drømmeland. I tillegg kanskje en god 

stund før den første av de mange alarmene du satt på kvelden før for å være 

sikker på at du ikke forsover deg. Småstressa for om du har huska alt du har 

lov til og alt du hadde tenkt å ta med (les: sjekker 12 ganger om kalkulator-

en er der du vet du la den) klemmer du deg inn på en overfylt buss sammen 

med altfor mange andre og går av der alle andre går av i det som må føles som 

køen til slakteriet. Det er EKSAMEN! Idet du nærmer deg og går inn i loka-

let får du kanskje første glimt av de du skal tilbringe dagen sammen med. 

Nei, ikke alle de andre stressa studentene, men vaktene. Jeg antar at disse 

vaktene er primært pensjonerte professorer og andre skoleansatte, uten noe 

annet å gjøre en mai/juni eller førjulstid. Vi er jo alle takknemlige for at alle 

de ulike  vaktene kan ta vekk noe av stresset og presset som kan oppstå rundt 

eksamen. De gjør det litt hyggeligere bare ved å være tilstede.

TISSETRENGT?: 
Bestemor slår gjerne av en prat på vei til 
toalettene.

TIK TOK: 
Gymlæreren liker svært dårlig lange 
dobesøk.

ÅÅÅ, DOKK MÅ
 LEVER NO!!!
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ikke hvordan Ekspedisjonsfareren har 
tid til å spise alt i de omtrent 4 timene 
han sitter der, men det får være en 
annen sak. Kanskje har mannen en kone 
hjemme som lager matpakke til ham så 
han i alle fall ikke skal gå sulten en dag 
på arbeidet. Det er egentlig ganske søtt å 
tenke på, og kan senke hvem som helst 
sitt eksamensstress. 

I det andre hjørnet av lokalet, sitter det 
ofte en annen eldre mann og drøvtygger 
lunsjen sin. Den er enkelt pakket, gjerne 
i noe som lager nok lyd til at det er 
irriterende, og innholdet kunne nok fått 
plass i en av de mindre matboksene til 
Clas Ohlson. Heller det enn det bråket 
vedkommende presterer å ta med seg! 
Irriterende nok som det er, er ikke det 
engang det verste. Jeg har personlig 
aldri fått øye på hva vedkommende har 
med seg til lunsj, derimot har min nese 
fått lide nok som det er. Greit nok om 
Veteranens favorittpålegg er makrell i 
tomat, sursild eller kokt egg, men det er 

noen uskrevne regler man liksom bare 
følger! Brødskive med ost og skinke 
er faktisk ganske godt det også, også 
kan du spise pålegg med mye lukt de 
resterende 364 dagene i året for min del. 
Vedkommende liker å sitte der med helt 
eller delvis lukkede øyne, nyte lunsjen i 
fulle drag og aller helst henvise problemer 
videre til andre i lokalet, kanskje blir 
nestemann den (u)heldige?

Midt i rommet, på en enkel stol og ganske 
lydløst, sitter Den forsiktige. Kanskje 
det mest pliktoppfyllende vesenet du 
har sett, og hvertfall det vesenet som er 
mest redd for å være til bry. I de aller 
fleste tilfeller får vedkommende ansvaret 
for å dele ut mer papir til studentene 
når de trenger det. Dette er en oppgave 
den forsiktige tar på største alvor idet 
hun (ja, det er ofte en dame) kommer 
bort til deg, står i en slags turnpositur 
og bøyer seg ned på ditt fysiske nivå, 
smiler anerkjennende og nikker når 
hun går tilbake etter du har fått plukket 

deg ønsket antall ark. Det kan dessverre 
virke som vedkommende er lengst ned i 
hierarkiet i et eksamenslokale. Til tross 
for dette er hun veldig hyggelig og som 
regel, om hun tør, sammen med bestemor 
først ute med å ønske deg god helg om du 
har eksamen en fredag eller lørdag. 

Sist, men ikke minst, har vi 
Allrounderen. Personen som føler for 
å kombinere alt over og gjerne legge til 
noe ekstra, bare for å “spice things up”. 
For å illustrere velger jeg et faktisk, 
opplevd eksempel. Det var mitt første 
semester, og nervøs som jeg var satt jeg 
meg ned og fikk øye på en dame som satt 
fremst i lokalet på en enkel stol. På seg 
hadde hun flere lag strikkede klær som 
på en eller annen måte lagde lyd ved hver 
bidige bevegelse, noe det forsåvidt var 
relativt mye av. Idet hun skulle følge folk 
på do, observerte jeg at hun hadde boots 
med høye hæler, som man åpenbart har 
på innendørs eksamen i desember. Jeg 
tror heller ikke vedkommende syns det 

ET FESTMÅLTID: 
Ekspedisjonsfareren nyter gjerne en fem-
retters på Sluppen.

var særlig negativt å følge studentene til 
det travleste toalettet i håp om å holde 
samtalen med de fornødne lengst mulig. 
Etter hvert som det ble tid for lunsj dro 
hun fram, *hold deg fast*, knekkebrød i 
matpapir. Hun virket til å aldri bli ferdig 
med lunsjen sin heller. Attåt denne 
bråkete matpakken åpnet hun likeså godt 
en termos med noe stinkende drikke, og 
måtte fortløpende ha en røykepause. Det 
la jeg godt merke til da jeg skulle levere 
for å si det sånn. 

Selv om eksamensvaktene her kan 

virke som en egen art, og gjør mye 

rart, har vi nok savnet dem mer 

enn vi tror i de årene vi ikke hadde 

ordinær eksamensperiode. Noen av 

dere ringte kanskje bestemor eller et 

høylytt familiemedlem for å døyve 

smertene. Kanskje vi alle gikk inn 

i en slags eksistensiell krise, hvem 

var vi og hva skulle vi gjøre med vår 

videre eksistens da vi alle sammen 

satt hjemme foran hver vår skjerm 

og gikk på do helt selv. Vi skjønte 

heller ikke hvor mye vi hadde savnet 

de bråkete klærne, den luktende 

maten eller noe av det andre rare 

eksamensvaktene gjør. For en lykke 

at NTNU har fysisk eksamen igjen! 

VARSKO HER: 
Veteranen etablerer dominanse med 
stramt pålegg på skiva.

SNAKKES TIL KONTEN: 
Den forsiktige sin ''God helg'' kan få deg 
til å glemme at eksamen gikk i vasken.

BLÅMANDAG: 
Allrounderen etter å ha fulgt sin første 
student på toalettet.
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GASTRONOMISK GIRA

TEKST: Ferdinand Tomek Marnburg

Mine kjære luringer har etterlyst 

mer av det grønne skiftet også her i 

Vitnemålet, og jeg vil selvsagt innfri 

deres ønsker. Å innføre mer vegetar-

isk kost i kostholdet ditt har mange 

positive sider, men for mange ligger 

utfordringen i det man må gi slipp 

på. Men hvor mye er det egentlig 

man må ofre? Gastronomisk Gira er 

her for å hjelpe deg med å mestre veg-

etarisk kost!

Det viktigste tipset når du skal lage mat 
for en hvilken som helst matpreferanse 
er å være klar over hvilken rolle det du 
må erstatte hadde! Om du eksempelvis 
skal lage en vegansk kake og kan du ikke 
lenger bruke egg. I en kake er oppgaven 
til egg blant annet å fungere som et bind-
emiddel. Du er dermed nødt til å sørge 
for at det du erstatter egget med kan ut-
fylle denne rollen.

Men kan de vegetariske erstatningene måle 
seg opp mot de animalske? Vitnemålet har 
tatt de vegetariske erstatningene til den ul-
timate testen! Vi spiller

DET GRØNNE SKIFTET

Meat or No Meat!

Første runde var utfordrende, kjøttboller 
og soyaboller i tomatsaus. Her var det 
storfekjøttdeig som måtte erstattes av 
soyadeig. To store forskjeller oppstår når 
man skal erstatte kjøttdeigen. For det 
første gjør fettet i kjøttdeigen det lettere 
å forme bollene, da det hjelper til med å 
holde sammen farsen. Dette er ikke et 
problem i seg selv, men heller noe du må 
være obs på når du lager bollene! For det 
andre så mister du noe av særpreget man 
finner i smaken av storfe. For å fikse dette 
er det viktig å bruke krydderet du har dis-
ponibelt godt for å kompensere! Om du 
virkelig vil gå all out, så kan en spiseskje 
Liquid Smoke gi deg en god imitasjon av 
kjøttets særpreg!

Første runde endte opp med solid fordel 
til kjøttbollene, da hele panelet foretrakk 
og kjente igjen hvor kjøttet lå. Likevel 
var hele panelet enig i at det vegetariske 
alternativet falt i smak, og fikk også en 
tommel opp.

I andre runde var det desserten som 
skulle ut i ringen! Når du lager vegansk 
bakverk er det et par ting du må erstatte. 
I denne oppskriften er det melk og smør 
som er de viktigste tingene du må ta hen-
syn for å erstatte. Melk gjør kaken mer 
kremete, men melk er også mildt syrlig. 
I denne veganske oppskriften er dette 
tatt hensyn til ved eplesaus og eplecid-
ereddik. Smøret er hovedkomponenten 
i glasuren, men er heldigvis veldig enkel 
å erstatte med et vegansk alternativ. Til 
slutt kan veganske kaker ofte bli tørre, 
men litt kokende vann rett før kaken skal 
bakes fikser dette!

Denne gangen var panelet splittet, og litt 
over halvparten klarte å finne ut hvilken 
kake som var vegansk. Samtidig var pan-
elet jevnt splittet når det kom til hvilken 
kake de foretrakk. I dessertverden er det 
dermed ikke store ofringer i den vegan-
ske livstilen.

Avslutningsvis er det sikkert mange 

som lurer på det økonomiske aspek-

tet, men jeg kan heldigvis avsløre at 

med litt smart shopping er det ikke 

mye forhøyede utgifter i et vegetar-

isk kosthold. Soyafarse er eksempel-

vis i samme prisklasse som storfe- 

og svinekjøttdeig, og vegansk smør 

finnes i merket first price.

1. round: Kjøttboller vs Soyaboller

2. round: Kake vs Vegansk kake
Oppskrift for kaker:

Oppskrift for kjøttboller:
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person med totalt 7 tenner blir det litt 
vanskeligere. Kan jeg foreslå å stelle deg 
i baren på et populært utested mellom 
19 og 03? Jo senere tidspunkt, jo større 
sannsynlighet for at noen ønsker å prate 
med deg. Bli med vedkommende hjem 
for en under middels dampende kveld, 
hvor ingen egentlig føler det var verdt 
det, og hvor du med bustete hår må gå 
hjem med melankolske vibber rundt deg. 
Nå må du bare opprettholde kontakten 
med vedkommende. Det er vanskelig å 
ta kontakt etter et ons. Min go to er å 
spørre om jeg la igjen et par øredobber 
da jeg var der. Du kan også bruke klokke, 
ringer, eller andre småting som ikke er 
krise men som man gjerne ønsker igjen. 
Du vet jo at det ikke egentlig ligger noe 
igjen hos personen, men det er starten på 
en samtale. Kommer du ingen vei; prøv 
igjen neste helg. Øvelse og innsats gjør 
mester. Er du veldig desp kan du fysisk 
plante noe hos vedkommende så de må 
møte deg og gi tilbake tingene dine. Da 
må du også stille forberedt med ting å 
snakke om når du møter personen. 
Sist, men ikke minst (og jeg hater meg 
selv som sier det, ettersom at dette har 
blitt rantet på i tidligere vitnemålutgave): 
Tinder. En sjelden gang kan det gå. Jeg 
har troa. Get out there. Be brave. Og helt 
ærlig, bare spør noen ut på date. Det 
verste er at de sier nei. Kom 
deg ned fra den høye hesten 
din og drit i stoltheten. 
Bare spør. 

Starta nettopp på LUR og ble likt 
av noen i klassa på tinder, jækli 
kleint siden de sendte ikke noe 
køddemelding eller snakka om det 
senere. De klarer heller ikke lenger å 
holde ordentlig øyekontakt i samtaler 
lenger. Hva faen gjør jeg?

Her er det viktig at du ikke gir 
klassekameraten din fullt ansvar for å 
sende køddemelding, det kan du fint 
gjøre selv også! Det som er viktig her er 
å time det riktig. Du kan for eksempel 
ikke sende “Hei din idiot, min studass 
underkjente din kok’’ en fredagskveld 
mens du venter på slippe inn på 
Samfundet, gjør det heller mens dere 
begge sitter på Identitetsarealet og gjør 
analyseøvinger hver for dere.

Jeg liker å bli sparket/slått under sex. 
Er dette unormalt/ugreit?

På ingen måte. Det viktigste er at den 
du har sex med også er komfortabel med 
dette. Når det kommer til sex føles alle 
kinks ugreit, men det er ikke det. Og 
jeg tenker de fleste liker litt spenning i 
sexlivet sitt. Noen er selvsagt helt vanilla, 
og det er greit det også, men da er ikke 
den personen noe for deg. Vær åpen 

med partner, så finner dere ut av 
det sammen. Kanskje også vurder 
å ha en tredjepart i rommet som 

kan steppe inn med frakt 
til legevakt, evt noen med 
medisinsk kompetanse 

hvis det plutselig handler 
mer om vold enn sex til slutt. 

Hvordan får jeg damer til å bli med 
meg hjem fra byen? Spanskrøret 
tiltrekker ikke nok…

Spanskrøret i seg selv er dessverre 
ikke nok til å få med seg noen hjem fra 
byen. Det er heller en hindring og som 
du sikkert har erfart gjøres det sport i 
å ‘’berge’’ spanskrør for tiden. Så med 
mindre du verdsetter å sette av deler 
av kvelden din på å jakte på hvem som 
har stukket av med spanskrøret ditt, 
er min anbefaling å legge røret igjen 
hjemme. Da får du langt mer tid til å 
sjekke opp damer på byen! Vil du likevel 
ha spanskrøret som en wingman kan du 
spørre den utvalgte om hun vil komme 
til deg og se på spanskrøret ditt. Denne 
ideen er foreløpig ikke testet, så hvis den 
gir avkastning ønsker vi å høre fra deg så 
fort som mulig!

Er skikkelig forelska i en på id arealet 
og vet ikke hvordan jeg skal gå fram. 
Hva skal jeg gjøre?

Fordelen med ID-arealet er at det er 
veldig lav terskel for å snakke med folk. 
Start en samtale, gå bort og si hei. Hvis du 
ikke er en som er særlig god på small talk 
har du enda en fordel: vi studerer alle det 
samme! Det vil si at dere sannsynligvis 
har eller har hatt noen felles fag. Gå 
bort og spør om hjelp i et fag, selv om 
du kanskje kan det du spør om. Da er 
samtalen i gang og du kan være litt ekstra 
takknemlig for hjelpen du får! Smil, latter 
og fysisk kontakt er aldri dumt heller. 
Masse lykke til! 

Hvordan få kjæreste? Er lei av å være 
singel.

Morsomt at du spør. Det har seg nemlig 
sånn at redaksjonens ekspertpanel 
kun består av single mennesker. Men 
det er vel ofte de som er best på å gi 
kjærlighetsråd? Først og fremst må du 
tenke over hvor du vil legge standarden 
på en bedre halvdel. Hvis du takker ja til 
hvem og hva som helst så bør det ikke 
være så vanskelig. Da kan du egentlig 
bare stelle deg på torget og rope ut om 
noen vil bli kjæresten din. Helt sikkert 
noen som sier ja da. Hvis du derimot ikke 
ønsker en halvfull, arbeids- og boligløs 

LEKTORGUIDEN.NO
TEKST: Aurora Seville Jessen og Olav Magnus Knutsen
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Hva er deres beste råd til å sjekke 
opp kjekkasen på første rad i en 
forelesningssalen? Trenger hjelp!

Det eneste du kan gjøre for å sjekke opp en 
på første rad uten å faktisk sette deg ved 
siden av vedkommende er å gjøre alt for å 
stjele oppmerksomheten fra tavla og når 
det kommer til å stjele oppmerksomhet 
kan du ikke gjøre feil. All oppmerksomhet 
er god oppmerksomhet! Om du nyser 
høyt, dynker deg selv i parfyme eller 
bare tar med deg en kulturmelk til 
forelesning? Det har ingenting å si, her 
er alle alternativ sikre vinnere!

Når sant skal sies har du ikke lyst til å date 
en person som setter seg på første rad. 
Sannsynligvis er personen ekstremt tørr, 
eller 2022s nye Dahmer. Hold deg unna. 

Hvilken hesterase har størst penis?
Faren din. Han er en real hingst. 

Hei. Jeg har begynt i praksis nå og har 
fått en skikkelig digg praksislærer. 
Det står at hun er singel på Facebook 
så jeg tenker hvorfor ikke? Har dere 
noen tips til hvordan jeg skal gå frem 
uten å risikere at det fucker opp 
resten av praksisperioden min?

Jeg tror nok ikke du kan gå videre uten at 
det går utover praksisperioden din to be 
honest, meeeen er det så farlig da? Prøv 
deg litt frem med sakte flørting. Gå over 
til litt mer heavy stuff hvis du får igjen på 
flørtingen. Verste som kan skje er at du 
blir vurdert uskikket, og hallo hvor ille 
er egentlig det? Så fett er det ikke å være 
lærer. Dårlig lønn, mye jobb og x-antall 
drittunger. 

Føler du deg ekstra vågal kan du 
spørre om et personlig møte etter 

arbeidstid med praksislæreren 
din hvor “dere skal diskutere 
timeplanlegging” ;)))). Student-
Teacher er en populær sjanger 

på PornHub. Det kan godt tenkes 
at din praksislærer er gira. 

Hei Redaksjonen, jeg pranka noen 
på opptakstur til å tro jeg var i et 
forhold med en annen luring. Min 
prankepartner vet også om pranken. 
Er det etisk riktig av meg å la være 
å fortelle prankeofferet at det 
var en prank eller plikter 
jeg som medmenneske og 
avsløre at jeg basically er 
Egon fra olsenbanden? I 
så fall; Hvordan forteller jeg 
prankeofferet at jeg er kronisk 
singel uten at hen dør av bedrageriet 
de har vært utsatt for?
Jeg synes egentlig ikke det er uetisk av 
deg. Dette høres ut som en klassisk, 
ufarlig prank og vil nok ikke ha noen 
konsekvenser for ditt offers liv i særlig 
stor grad. I dagens samfunn er vi så 
jævlig krenket av alt. Kan vi bare chille 
og kalle en spade for en spade?? Det er 
lov å kødde med folk. Jeg tenker at hvis 
ditt offer finner ut av pranken og føler 
seg krenket så kan de skrive en kronikk 
om det og sende inn til oss. Den kommer 
nok ikke til å bli printet. I redaksjonen 
har vi humor og selvironi. 

Med tanke på det du skriver om at du er 
kronisk singel, se spørsmål nummer 3 for 
hjelp på den fronten. Kan kanskje være 
litt vanskelig for deg når det å pranke folk 
med meningsløse fakta er din humor, 
men likevel ønsker vi deg lykke til. 
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REDAKSJONEN TESTER:

DRIKKELEKER
TEKST: Oda Aasen Kjerstad og Thea Torgerhagen

Godt inn i den første høstmåneden inviterer Sten resten av redaksjonen hjem 

til seg for litt fanteri. I fuktig vær trasker vi en etter en inn i den hjemme-

koselige stua, noen litt mer presis enn andre. Når sofaen blir fylt opp, og de 

ødelagte stolene blir dratt fram for å få plass til alle, gjør gjengen seg klar for 

drikkemuligheter. Det skal nemlig testes drikkeleker, både sanger og aktiv-

iteter. Redaksjonen skulle også gjerne ha testet drikkeleker som tar i bruk 

kortstokker, men hosten Sten er for ukulturert til å ha slikt i hus. Vi oppfor-

drer dermed dere til å teste disse! 

BØRST - START VORSET
For en enkel start på kvelden blir mobilen funnet frem, og navn etter navn blir tastet 
inn i den godt brukte appen. Børst sørger for interessante samtaler, men krever også 
mye oppmerksomhet til oppleser. Dette blir litt vanskelig i lengden, og med godt 
oppbrukte spørsmål kan drikkeleken fort bli litt utdatert. Om man skulle ønske å ta 
seg råd til å betale for hele appen, åpner det seg en del nye dører som er verdt å titte 
innom. Redaksjonen dømmer derfor til...

4 av 10 slurker

PISK MIG HÅRDT!!!
Låten av Dario Von Slutty settes på og piskene gjøres klare for action. Dessverre tar 
disse piskene form som imaginære gjenstander, og leken hadde vært «gøyere med 
ekte pisker» i følge Bendik. Det er en grei lek før 22.00, men kan fort bli mer un-
derholdende når man bikker 23:00. Likevel bringer denne drikkeleken skuffende lite 
action, og Redaksjonen dømmer derfor til...

3 av 10 slurker

DRIKKELEKEN EXO SQUAD 2019
Det er fortsatt tidlig kveld i Berg Prestegårdsvei, og med det setter vi på en ny drikke-
sang. Neste sang for tur er Drikkeleken Exo Squad 2019 av Solguden og Positiv. Denne 
sangen går nok i litt for høyt tempo for vår kjære bibliotekar Olav, som ikke rekker 
å ta seg pauser fra glasset mellom slagene. Basert på tempo og drikkemuligheter, er 
redaksjonen enig i at vi var ferdig med denne etter vgs. Redaksjonen dømmer derfor 
til...

2 av 10 slurker

SITT ELLER STÅ
Etter 3 skuffende forsøk på drikkeleker gjør rommet seg klar for en slager, og både 
Jenter av Di Derre og Bohemian Rhapsody av Queen legges i Spotify køen. Her har 
Emily stilt med en liste av påstander, stjålet fra OHG og Eikeli, og første sang settes i 
gang av allsang. En lek med mye potensial, og som blir enda bedre om man selv velger 
påstander som gjelder for sin gruppe. En enkel måte å vekke oppsikt, som skaper liv i 
gjengen. Redaksjonen dømmer derfor til...

7 av 10 slurker
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100 SPØRSMÅL - MED RIM
Ikke alle her er frelste, denne leken er absolutt den lengste

Dårlig rim i hytt og pine, Olav begynner snart å grine
Men,

Med drikkemuligheter her og der, denne leken gjøres kjær
Enkel og sosial, gjør oss lojal

Litt trekk for dårlig rim, likevel gis den pluss for intim

5 av 10 slurker

RYGG MOT RYGG
Etter vonde rim gjøres det klart for rygg mot rygg. I denne drikkeleken gjelder det å 
være enig, for å få skjenket publikum og spørsmålsopplesere. Er man derimot uenig, 
blir det fort en slurk eller to. En engasjerende lek, hvor man selv legger opp til hvor 
hett det blir i rommet. Redaksjonen dømmer derfor til...

7 av 10 slurker
BEER PONG

En lek som trenger lite introduksjon, selveste klassikeren. Alltid en solid aktivitet for å 
få opp stemningen. Beerpong i seg selv er alltid en slager, og med utfordringer under 
hver kopp kan temperaturen settes opp et par hakk. Redaksjonen dømmer derfor til...

9 av 10 slurker

MUSIKKONKURRANSE
I denne drikkeleken settes musikkunnskapene på prøve og konkurranseinstinktet tar 
over. Om det så handler om å gjette hvilket dyr som blir nevnt i sangen, eller om det 
handler om å være først til å rope ut «BLACK AND YELLOW». Denne leken setter 
fyr i rommet og gir mange muligheter for å ta seg en slurk. Redaksjonen dømmer 
derfor til...

CHUGG!

MUJAFFAS DRIKKELEK
Mustaffas, Muhaffas, MuYAfas, lett skal det ikke være... Heldigvis gjør stemningen 
opp for mine manglende talekunnskaper. Sangen er catchy, enkel å drikke til, og man 
trenger nødvendigvis ikke å kjenne de man drikker med så alt for godt. I motsetning 
til andre drikkesanger, er ikke denne like klein og skiller seg derfor litt ut i mengden. 
Kunne kanskje spesifisert litt mer de ulike drikkemulighetene i sangen enn «alle som 
har dunket i år, drikk glasset». Vi gir likevel credz for inkluderingen, og redaksjonen 
dømmer derfor til...

7 av 10 slurker

6 MINUTES
Sist men ikke minst, den beryktede 6 minutes. Rommet er nå preget av godt beru-
sede redaksjons-luringer, og en grønn Sten, som spent venter på kveldens avsluttende 
drikkelek. Lag dannes, og nok en gang setter vi i gang konkurranseinstinktet. 6 min-
utes engasjerer dessverre ikke like mye som andre konkurrerende drikkeleker, og er 
litt overrated. Redaksjonen dømmer derfor til...

5 av 10 slurker

En våt ettermiddag i september går mot slutten, og noe brisne redaksjons-

medlemmer gjør seg klar for å traske hjemover. Kvelden har gitt gode resul-

tater, og vi håper at våre bedømmelser kommer godt til nytte! Vi i redaksjo-

nen sender også våres største beklagelser til alle kortelskere der ute, og håper 

at Sten nå går til innkjøp av kortstokker før neste vors.
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LUROSKOPLUROSKOP
Væren

Tyren
Tvillingene

Løven

Jomfruen

Vekten

Skorpionen

Skytten

Steinbukken

Fiskene

Vannmannen

Krepsen

Håp og optimisme preger hverdagen din, og som resultat av dette 
prøver du å komme deg ut på markedet igjen. VENNLIGST GI DEG 
MED EN GANG! Jeg ser både «Dårlig ånde»-dates, og «Veldig creepy 
date»-dates i din nære framtid. Ouch.

En banan har sneket seg ned i bunnen av ryggsekken din. Timer blir 
til dager, og dager blir til uker, frem til du oppdager en mistenksom 
mugglukt fra pennalet ditt. Du får bare bite tenna sammen, vennen. 
Sucks to be you.

NEI! Alle venstrevottene dine kommer til å forsvinne sporløst, men 
vinteren viser ikke no mercy for å si det sånn. Hva skal du gjøre? Kjøpe 
nye , svindyre votter? Finne frem strikkepinnene og strikke selv? Ingen 
vet

Ojda, her har vi en av ganske mange dårlige praksisperioder skrevet 
i stjernene, ja. Jeg ser både dopapir under skosålen, og en gigantisk 
kvise midt i panna som ingen i 8b kan slutte å prate om. Hold ut, 
vennen

Shiiiit! For et fint smil vi har her! Dette er det det bare å bruke for 
alt det er verdt. Jeg spår både spanderte drinker, og masse annen 
oppmerksomhet den neste perioden. Nyt det så lenge det varer, for 
botox blir for dyrt med lærerlønn…

NEINEINEI! Jeg er ikke glad i å meddele dårlige nyheter, men jeg ser 
dessverre en aldri så liten matforgiftning i din nære fremtid. Problemet 
er at jeg ikke kan si hvor matforgiftningen kommer fra, så ikke stol på 
noe, eller noen de neste par ukene.

Shiit! Karismaen har inntrådt,  og med et smil på lur (og en liten liten 
hvit løgn om at du går indøk) ser jeg at du vil kunne smiske til deg 
ganske så mange stand-goder i den nærmeste framtid. Nå er det er 
på tide å kutte kaffeposten på månedsbudsjettet for godt!

Neimen, oj oj oj! Det ser ut som steinbukken her har fått seg en 
hemmelig beundrer, h*n og! Vedkommende sitter i kantina på Gløs og 
tenker på deg akkurat nå, kanskje du skal gå dit og se etter den som  
potensielt kan være ditt  livs kjærlighet ?

WOW! Du trodde kanskje at du skulle dø alene, men jeg ser faktisk 
din livs kjærlighet snike seg inn i livet ditt i den nærmeste framtid. 
Kanskje dere møtes på julebord? Eller tinder? Eller på busstoppet? 
Uansett: Hold øynene åpne

Skrekk og gru! SIT-vaskeriet sin prisøkning på 3 kr per vask gnager inn 
på deg, og dilemmaet blir vanskelig: Øl til helgen, eller rene sokker? 
Skal ikke spoile hva valget ditt blir, men hvem legger da merke til 
skitne sokker når de er drita?

Nei! Foreldrene dine kom på spontanbesøk i vinter, men nå er de 
søren meg på vei hit igjen! Finn fram ALT du eier av «Jeg har livet på 
stell»-utstyr. Sett i gang med årets dypvask av hybel, og legg tre uker 
med øvinger pent på pulten.

JACKPOT! Voksen som du er, så kommer du til å gjennomføre en 
rydding av skolesekken din i nær fremtid, og det skal vise seg å være 
lønnsomt! Jeg ser et minimum på 8 kulepenner, 23 hårnåler , 2 gultus-
jer og 5 reflekser reddet fra evig fortapelse.

Tekst av: Ida Hein
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HJEMME HOS:

ELEVRÅDSLEDER

Endelig har tiden kommer for å 

bli kjent med Spanskrørets nye 

elevrådsleder, og han begynner 

denne jobben med å invitere hele 

redaksjonen hjem til sitt lune hi. Vi 

var to stykker som tok på oss ansvaret 

for å bli kjent med denne gutten. 

I et hus, nærmere Realfagsbygget 

enn Hovedbygningen, sitter nemlig 

Sten og viser resten av gruppen sin 

nye, rykende ferske tatovering. For 

høflighetens skyld spiller vi med og 

synes den er kul, men vi er her kun 

for å bli kjent med han (og drikke 

selvfølgelig).

Kan du først fortelle oss litt om deg 
selv?
Ja, jeg heter jo da Sten, er 21 år og 
kommer fra Sarpsborg. Eeehhh eehhh. 
*Marikken skyter inn med: «Han bruker 
jo hårgele».* Ja! Og den står det S på. 
Og det står for Sarpsborg. Videre er jeg 
1.68 (cm??) høy. *Sten er svimlende 1 
cm høyere enn vår alles Aurora, noe som 
gjør at samtalen sporer nooooe av* Det 
var egentlig det…

Hva liker du best å gjøre på fritida di?
Det jeg liker best å gjøre på fritida er … 
*dritlang pause* … å ligge i senga.

Fuck, marry, kill de andre i styret?
Dette er oppriktig vanskelig. Litt kleint 
når han ene i styret sitter rett der borte, 
men Olav er ikke på shortlisten dessverre. 
Ja det her blir jo forferdelig kleint da, men 
det blir nok… fuck Andrea, kill Amalie 
(Mynte Vassbotn) og Marry Olav. Olav 
er en jævlig god gutt.

Hva slags type lærer ønsker du å bli?
Jeg ønsker ikke å bli lærer.

TEKST: Fredrik Aarnes Andersen og Simon Lindås Marthinsen

FRENEMIES: 
Aurora og Sten later som om de liker 
hverandre.

Hvor mye penger skulle du hatt for å 
vaske alle vinduene på NTNU, og da 
ikke bare Gløs men alle campusene?
Da skulle jeg hatt 3.5 millioner norske 
kroner, to ganger årslønna til Anne Borg. 
*Aurora slår seg vrang og mener årslønna 
til Borgen er på 2.5 millioner, noe som 
skaper en jævla interessant debatt om 
hvilken professor i Norge som tjener 
mest. Kampen står mellom en random 
professor fra BI eller en fra NHH. Hvem 
bryr seg?*

Hvis du vinner 1 million kroner med 
en gang vi drar hefra, hva gjør du 
med pengene?
Da skal jeg unne meg en slush på 
samfundet, også skal jeg … nei det blir 
bare det. Den koster faen meg 70kr, 
den er dritdyr. *Nå handler plutselig 
samtalen om hvorfor slushen er dyr, 
alkoholprosenten i den og hvilke farger 
den har.*

Vi er jo tross alt «hjemme hos: Sten», 
hva er det du er mest fornøyd med?
Jeg har rosa håndjern. Og spanskrør. 
Abi, Abi, Abi … de har blitt flittig brukt. 
Blitt brukt til diverse ;)
*diskusjonen handler nå om hvorvidt det 
angivelige håndjernet har pels eller ikke. 
DET må vi finne ut av. Bevis:*

Hvordan har de første ukene vært på 
LUR? 
Fantastisk. Helt fantastisk. Jeg bytta fra 
kjemi, fordi jeg vil ha jobb. Det er på ekte 
sant. 

Hvem er det du bor sammen med og 
kan du fortelle oss litt om de?
Jeg bor med gutta fra videregående.  
Brage, leder i TIHLDE linjeforening. 
Simen, tilfeldigvis broren av en annen fra 
videregående. Jeg bor med Ola, en sthøgg 
medisinstudent. Jeg bor med Halvor, en 
jævla nørd som går datatek. Også bor jeg 
med Erik, som går indø… nei økad. 

Hvordan har den første tiden i styret 
vært for deg? 
Den første tiden i styret har vært helt 
fantastisk, bortsett fra at jeg har blitt 
kasta ut fra styremøter, huka inn igjen 
også kastet ut igjen. Ellers veldig fint, på 
opptaksturen ville de ikke ha meg med. 
Det har vært styrevors, og jeg og Maren, 
min med-konferansier, ble overstadig 
berusa, som var veldig koselig.

CHRISTIAN GREY: 
Stens svar på noe annet enn doggy.
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Når var sist gang du gråt?
Ved fødselen… altså 21 år siden. 
*Aurora, slu som hun er, skyter inn: Når 
han tok tatoveringen. Minuttene etter 
hendelsen brukes på å fysisk peke og le av 
og på Sten, fordi han er en taper. *
Jeg er faktisk veldig vant til å få nåler i 
armen, såå det. Det kan du tolke som du 
selv vil. 
*Nå handler diskusjonen om hvor mange 
måter man kan tolke det på. Fasit: to. 
Blodgiver og … ja du vet.*

Det har nå gått en stund siden første 

grillerunde. Promillen er på godt 

nivå, og etter å ha spydd 3 ganger 

på dass etter nikkosjokk iløpet av 

15min er Sten klar for runde to med 

spørsmål.

Du ble valgt til elevrådsleder, hvorfor 
er du bedre enn alle andre? 
Fordi jeg er meg da. 

Hva er drømmene dine? 
*Lang pause der en for full Sten ikke 
klarer å konse* Drømmen min, å bli rik. 
Så jeg kan kjøpe slush på Samfundet uten 
økonomiske repercussions.  

Pikk eller pung? 
Vagina, vagina, vagina. Vettu hva; 
pikk! *Langt JÆVLIG HØYT utpust i 
mikrofonen* 
 
Hvem er din celebrity crush? 
Ho blonde i House of the Dragon. 
 
Når er sist gang du hadde noen med 
hjem? 
På lørdag (dvs. 5 dager før intervjuet) 

Har du noen morsomme/teite 
kallenavn? 
“Snappo”, det var rektor på 
ungdomsskolen som kalte meg det. 

Hva er din mørkeste hemmelighet 
som du ikke vil dele med oss? 
Min mørkeste hemmelighet- 
*Er at du akkurat spøy på do, avbryter 
Aurora*
Det er ikke en mørk hemmelighet, det 
ehh er bare en hemmelighet (oops nå var 
ikke det særlig hemmelig lenger), ehh 
dere trengte ikke å si det høyt da- 
*Det var ikke en hemmelighet, det er 
bare mørkt, sniker Aurora inn.*
HAHAHA det er bare mørkt det. 
Nei min mørkeste hemmelighet, 
eeeeeehhhhhhh jeg har ikke så mange 
mørke hemmeligheter ass. 

 

Sist gang du tisset på deg? 

I 2002, da jeg var typ 2 år. *Lang pause* 
Flaut... *Enda et JÆVLIG HØYT utpust 
i mikrofonen* 
*Før vi for stilt neste spørsmål outer 
Aurora seg selv med å si: “Jeg kan ikke 
huske sist gang jeg tisset på meg, men jeg 
vet det ikke er så lenge siden.”* 

Hvor lang tid bruker du på gjøre deg 

klar til en date? 

10 minutter. *Alle gir Sten shit for å 
bruke 10min på å ordne seg til en date* 
Nei vettu hva, si en halvtime inkludert 
dusjen. *Samtalen utvikler seg til at alle 
shitter på Sten og han prøver å forsvare 
seg selv så godt som mulig* 
 
Hvilken styre-stilling ville du hatt 

utenom den du har nå? 
Rektor. Fordi jeg er best. 
 
Hva er favoritt sex-stillingen din? 

*Lang klein pause der Sten smiler lurt* 
Doggy.  
*Der du blir tatt da? spør en humrende 
Aurora.* 
Ja doggy, men andre veien der jeg blir 
tatt. *Sten sier i opptaket at det var veldig 
viktig å ta med den delen og* 

Etter en «fin» kveld hos vår «kjære» 

Elevrådsleder Sten har vi blitt bedre 

kjent med mannen som skal representere 

1.klasse. 21-åringen har vært ekstremt 

åpen, og det må Særpingen få skryt for. 

Til slutt ga Sten oss en fin avskjedsgave, 

og sendte oss hjem med litt sårere ræv 

enn da vi kom.

E.T. PHONE HOME: 
E.T. etter 5 cider, 2 øl og en  snus

THE MASTER BEDROOM: 
Sten som gir avskejdsgave med et alt 
for hardt spanskrør.
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HOBBY ER DYRT, MEN GØY
TEKST OG FOTO: Thomas Agentoft Eggen

Har du jobbet mye i sommer? Eller 

kanskje du tjener mye penger på 

deltidsjobb ved siden av studiet? Har 

du nå så mye penger liggende at du 

ikke vet hva du skal bruke de på?

Frykt ikke! Da er det bare å skaffe seg 

en hobby.

Jeg kjøpte mitt første kamera på finn i 
mars. Siden da har jeg brukt uhorvelig 
mye tid, krefter, penger, hva enn det 
måtte være, på kamerautstyr, lese 
guider, og se på videoer. Jeg holder 
pengesummen hemmelig i frykt for egen 
sikkerhet (og/eller skam). Poenget er, 
jeg har hatt utrolig mye glede av denne 
hobbyen.

I dag går jeg nesten ikke ut døra uten 
kameraet mitt. Det finnes alltid noen 
bildemuligheter der ute! Når jeg kommer 
hjem laster jeg inn bildene i Lightroom, 
ser gjennom hva som ble bra, og sletter 
mye av det jeg ikke liker. På en god dag 
tar jeg 200-400 bilder, og tar vare på 
rundt tjue eller færre. Jeg sletter altså de 
fleste, men ellers hadde jeg hatt langt over 
10000 bilder på PCen. Ett bilde i RAW 
er ca 80 MB, så 10000 bilder blir fort 800 
GB. Så det hadde ikke vært holdbart.

Det skumle med å finne seg en hobby er at 
det alltid, ALLTID, finnes bedre, dyrere, 
kulere utstyr enn det du har i dag. Og for 
hver dag som går, jo mer fristende blir 
disse skattene. Se på meg som eksempel.

I mars kjøpte jeg mitt første 
fullformatskamera for en svært lav pris 
på Finn. Til kameraet måtte jeg jo ha en 
linse, så jeg kjøpte en billig telezoomlinse. 
Jeg ville jo gjerne ta bilder av fugler, som 
den biologen jeg har blitt, så da var den 
linsa mitt i blinken. Bare noen dager 
senere fikk jeg øye på en annen linse: 
Sonys egne 200-600mm f/5.6-6.3 G 
OSS… tenk så gode fuglebilder man kan 
ta med den da! Men dessverre er ikke 
linsen bare en munnfull å uttale, den 
koster 20 000 kroner.

Budskapet er dette: hobby er gøy. 

Ikke bruk mer penger enn du 

trenger, du kommer langt med noe 

billig. Det beste utstyret er det du har 

(hvis du ser bort fra det du ikke har, 

men ønsker deg, men ikke kan kjøpe, 

fordi det er for dyrt, og det er trist).
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LURDOKU
TEKST: Lasse Sagnes Tomsson

Velkomen til Lurdoku! Etter ein heilt svimlande etterspurnad etter matem-

atikkspel ein kan prokrastinera med i staden for å gjera øvingar, har vi ende-

leg fått noko på plass.

Reglar: Kvar 3x3-rute må innehalda alle ni sifra 1-9 éin gong – same gjeld kvar rad 
og søyle.
Utfordring 1: Løys alle vanskegradsnivåa.
Utfordring 2: Programmer ein algoritme for å løysa bretta slik at du kan slappa av. 
Utfordring π: Tenk litt på kva som skjer med løysinga til ruta om ein permuterer 
alle sifra, t,d.{1,2,3,4,5,6,7,8,9}↦{2,3,4,5,6,7,8,9,1} 
eller  {1,2,3,4,5,6,7,8,9}↦{3,2,5,4,7,6,9,8,1}

MIDDELS

LETT

VANSKELIG

Fun fact: 17 hint er det minste ein 9x9-sudoku kan ha for å vera løyseleg, jf. McGuire, G. 

(2012).

NB! Her gjeld reglane ovan for kvar 9x9-rute.

Svar 1: Trivielt og utelate som ei øving til lesaren
Svar 3: Ikkje berre permuterer ein oppgåva, men au løysinga

HJELPE MEG!
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