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kampen mot 
fildeling
En forgjEvEs kamp?

faddeR-
Ukene

... og hvordan du blir 
kvitt dEn tilhørEndE 

forkjølElsEn

fRa
dRagvoll
til gløs
Er vi så forskjElligE?
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Som de aller fleste lederspalter på denne 
tiden av året, kan jeg innlede med å si at 
høsten er her. Det er fort gjort å glemme, da vi 
studenter blir så oppslukt av alt som skjer 
rundt oss på denne tiden. Før vi vet ordet av 
det er temperaturen sunket, semesteret er i 
gang, og pepperkakene selges i butikken. Men 
én ting av gangen! Det er høst nok en gang, og 
jeg har gledet meg til denne tiden helt siden 
sommerferien startet. Og hvorfor har jeg det, 
tror du? Ny utgave av Offline, så klart!

Jeg føler det er på sin plass å ønske 
velkommen til alle nye lesere. Dere er enten 
a) første-klassinger som plukket med seg en 
utgave fra Offline-stativet på vei til forelesning, 
eller b) venner og slekt som jeg har tvunget til 
å lese Offline. Velkommen skal dere være alle 
sammen.

Da jeg spurte avtroppende redaktør, Thor 
Håkon, om tips til denne spalten, ba han meg 
om å nevne han. Han ba meg om å nevne hvor 
store sko det var å fylle og hvor vanskelig det 
skulle bli å gjøre en like god jobb som han. 
Sånn. Han ba meg også nevne hvor viktig det 
er å ha en interessant og hysterisk morsom 
lederspalte for å gi leserne en pangstart på 
lesingen. For å få litt videre inspirasjon leste 
jeg gjennom lederspaltene til Thor Håkon. 
Der stod det at han hadde lest gjennom alle 
lederspaltene til redaktøren før. Takk for tips.

Nå lurer du sikkert på hvem jeg egentlig er. 
Selv om du ikke lurer, skal jeg fortelle deg det 
uansett. Hvis det er en fremtidig arbeidsgiver 
som spør, kan jeg fortelle at jeg er en pliktopp-
fyllende, engasjert og pålitelig jente, som aldri 
sier nei til en utfordring. (Kjære IT-bedrifter, 
vær så snill og ansett meg).

Merker allerede at denne spalten er helt 
umulig å skrive. Hva skal jeg snakke om nå? 
La meg snakke om Offline. Jeg elsker Offline. 
Takket være verdens beste redaksjon, har vi 
sammen klart å produsere nok en fantastisk 
utgave. Jeg er så stolt! Så mange flinke og 
dedikerte mennesker som gjør all denne 
jobben helt frivillig. Nok til å få redaktøren til 
å ty til tårene.

I denne utgaven har vi fått en god blanding 
av mange forskjellige artikler. Jeg kan nesten 
garantere at de aller fleste vil finne noe de 
synes er interessant å lese. Så var plutselig 
lederspalten kommet til veis ende, og jeg kan 
puste lettet ut. Inntil neste utgave så klart.

Offline er et tidsskrift for 
linjeforeningen Online.  
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//styreord

Studenter 
som får  
ballen i mål?
Vil du starte din karriere i  
et av Norges og Europas største 
konsulentselskap?

Vi søker flere målbevisste kollegaer 
som vil være med på laget vårt.

Siden 2008 har Sopra Steria blitt 
kåret til en av de beste arbeids
plassene i Norge av Great Place to 
Work. Det er ikke uten grunn. Mye 
skyldes de spennende  kundene,  
de faglige utviklingsmulig hetene og 
det gode arbeidsmiljøet. Vi tilbyr 
både sommerjobber og graduate
program for nyutdannede.

Send inn en åpen søknad på  
www.soprasteria.no/jobb

En europeisk leder i digital transformasjon
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Hei, alle sammen! Alle nye studenter; velkommen til Trondheim! Alle 
gamle; velkommen tilbake. Og en liten hilsen til alle utmatrikulerte 
abonnenter.

Et par flotte fadderuker arrangert av velKom er over, og jeg håper 
alle har fått noen nye venner og et par morsomme opplevelser. Høsten 
er i ferd med å krasjlande over Trondheim med sludd og kulde i vind-
kastene. Forhåpentligvis har dere kommet dere inn i en god høstrutine 
som vil gjøre siste innspurt av høstsemesteret til en lek, og gir ekstra 
tid til kinopremierer. Etter åtte eksamensperioder med anger over at jeg 
ikke brukte tiden bedre jevnt gjennom semesteret vil jeg oppfordre dere 
alle til nettopp det, jobb jevnt og trutt! Det gode, gamle rådet slutter 
ikke å være best. 

Av erfaring går tiden på høsten i fast forward-modus. Før du vet 
ordet av det kommer det til å være jul og (enda) et semester på verdens 

beste studie, i verdens beste studieby vil være over. Utnytt tiden til det 
fulle! Oppsøk nye bekjentskaper, jobber og frivillige erfaringer. Får du 
ikke napp på første forsøk, forsøk igjen! Prøv en ny sport, finn deg en 
lesegruppe. Noen å slite seg gjennom studiene sammen med vil gjøre 
alt mye lettere og ikke minst, morsommere!

Tid er en veldig rar ting. Det føles ikke ut som det er litt over fire år 
siden jeg ble immatrikulert. I hodet mitt har det gått maks to år, selv 
om alle opplevelsene sikkert kan fylle et helt (litt kort) liv. Jeg har fått 
være med på UKA, jeg har fått være en del av fagKom og av eksKom. 
Hver enkelt opplevelse har forandret meg og jeg er en helt annen person 
nå enn jeg var da jeg sto spent på gressplenen for fire år siden. Man kan 
kanskje si jeg er blitt voksen? Jeg håper at Trondheim vil gi hver og en 
av dere like mye glede som den har gitt meg. Og husk at du fortjener 
å kose deg litt som student!

Leder, linjeforeningen Online
leder@online.ntnu.no
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tekst: baldur kjelsvik og aasne naterstad 
foto: marian aspås, signe elise livgard og  
 kathrine steffensen

Første skoledag. Tusen studenter, underholdt 
av immatrikuleringsinnslag, seremonier og en 
kunnskapsminister med lovord om en flott 
studietid i vente. Sola strålte, ungdommen 
strålte, og vi var så vidt i gang.

Gjennom immatrikuleringen ble vi inndelt 
i faddergrupper, geleidet gjennom skole- 
byggene, beliggenheten til det bortgjemte 
rommet der matteøvingene leveres, og tildelt 
en tøypose med brosjyrer, penner, korkåpnere 
og kondomer. Alt en skulle trenge for en festlig 
fadderperiode.

Forsørgende faddere
Det første vorset var akkurat så kleint som 
forventet, men våre eminente faddere passet 
på at hvertfall noen snakket og deltok i 
drikkelekene. I takt med den stigende alkohol- 

prosenten i blodet, minket den sosiale barrieren. 
Til slutt var framtidige informatikere villige til 
å dele alt mellom himmel og jord, selv om det 
stort sett dreide seg om spill, IT og «hva gjorde 
du etter videregående, da?».

De første dagene innebar mye festing. Alt fra 
Facebook-fest, bar-til-bar og togafest. Da ble 
det få timer på puta og mange kroner til Sesam, 
noe alle visste at ikke kunne gå i lengden. Når 
fadderne da tilbød gratis mat, ble køene lange. 
På den ene dagen, da solen skinte som aldri før, 
bød fadderne på hamburgere og pølser rett fra 
grillen på Festningen. Sammen spiste vi, smilte, 
spilte kubb og sparket ball til solen gikk ned.

Konkurranseånd og fallende kjegler
Som om vi ikke var sammensveiset nok var det 
lagt opp program for teambuilding. To og to 
faddergrupper slo seg sammen og dannet et 
team, og sammen gjennomførte vi en rekke 
aktiviteter som alle bygget opp under sterkere 
lagånd: kles- og menneskelenker, kor, quiz, 
spontantaler, og skitten mimelek.

En lang dag med intensiv sosial omgang 
endte i en kveld på Dora bowlinghallen. Der 
møttes hele førsteklasse i informatikk med 
faddere og faddertanter og -onkler. Man kan 
trygt si at lokalene var preget av marineblå, 
Harry Potter-dekorerte t-skjorter. Det lille 
som var igjen av energi blant oss førstisser ble 
brukt til å knuse fadderne og deres verdighet. 
Om vi lyktes, avhenger nok av hvilken part 
du spør.

Et vell av arrangementer
Halvveis inn i fadderukene bygget arrange-
mentene seg opp som et voldsomt crescendo. 
En tidlig lørdag var det duket for fotball- 
turnering, som informatikk (utrolig nok) vant 
i blandet klasse! Strålende innsats fra alle lagets 
spillere som spilte uovertruffent, til tross for et 
brukket ben, og et manglende publikum som 
trolig hadde gitt opp håpet og dratt hjem. 
Tullinger!

Den virkelige styrkeprøven kom da det 
var tid for pubgolf. Flere førstisser gikk på en 
smell, men verst gikk det trolig for en fadder 
som helst ikke bør navngis. Han fikk sine 
innvoller vrengt, øl og det som en gang var 
en stor Big One-pizza kastet opp. Det er lov å 
håpe at den gjeldende faddergruppen ikke fikk 
for mange minuspoeng.

Var du av den smått gærne typen som 
deltok på de fleste arrangementene, kunne det 
være at kroppen hadde begynt sitt forfall. Da 
var det godt at fadderne hadde ordnet i stand 
en kveld satt av til skyting av gummikuler på 
legemer klare for synlige skader i form av blå-
merker. Endelig fikk man skyte på de mildt 
fremmede menneskene du skulle tilbringe de 
neste tre årene sammen med!

alvorlighetens time
I et forgjeves håp om at festingen ikke 
skulle ta overhånd, tilbød NTNU en myk, 
koselig og obligatorisk «realstart» for å gjøre 
ungdommene klare for skolestart. Opplegget 

gikk bestandig hånd i hånd med fadderukene, 
og mot slutten skulle vi sitte med et ferdig 
produkt; et spill programmert i Scratch i håp 
om å bli kronet som realstarts vinner. 

Resultatene varierte fra spill der du måtte 
dukke unna Erna Solberg og tilhørende høyre-
logoer, til spill basert på fusjonen av NTNU og 
høgskolene. Bidragene var ytterst gode, og de 
tre beste ble stemt fram av publikum.

En tid for alt
Mot slutten av fadderukene hadde våre trofaste 
og allvitende faddere dratt oss med på flaue 
rebuser, flere turer på byen med varierende 
hell for den gjennomsnittlige student, svette 
besøk på kjellerne og forvirrende besøk på 
Samfundet. To strevsomme uker. Uker fylt 
med absurditeter, døgnrytmer som ville 
fått en passe ansvarsfull mor til å gremmes, 
og kosthold som ville fått nevnte mor til å 
felle tårer. Likevel føltes det litt vondt da 
fadderperioden var offisielt over. Til tross for 
en vesentlig kjipere saldo på bankkontoen, 

et pengebruk som er vanskelig å forklare og 
begrunne, var det litt leit å vite at tøyseriet 
skulle ta slutt.

Heldigvis er det bare i teorien, og studiets 
alvorlighet er bare så betydelig som du selv gjør 
det. Trondheims puber, barer og utesteder, har 
vi hørt, er fullstendig åpne for mer fyll, glede, 
gammen og faenskap.

Fra kjellerne dunket musikken taktfast. I parkene glinset smilende fjes i solen. 
På Samfundet danset ungdommene seg svette og drakk seg fine. 
Fadderukene er over og det er tid for mimring.

Fadderukene 2015
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tekst: anne-marie samuelsen 
foto: hanna sollie storaker 

Sola skinner på Gløshaugen en torsdags 
morgen, og jeg kjenner svetten renne ned-
over ryggen min idet jeg når toppen av 
Høgskolebakken. Overrasket over hvor 
dårlig formen er, streifer tanken om at jeg 
kanskje burde ta en joggetur snart. Tanken 
blir heldigvis avbrutt av lyder som kommer 
fra det fjerne. Jeg beveger meg mot lyden, 
og en gruppe mennesker iført dyrekostymer 
kommer løpende mot meg.

Jeg lister meg forsiktig rundt banen i det 
jeg hører en stemme i mikrofonen som setter 
i gang et jubelbrøl som garantert høres herfra 
til Dragvoll. Stemningen er til å ta og føle på, 
og jeg kan ikke annet enn å bli værende for å 
få med meg denne begivenheten.

Før jeg vet ordet av det spurter det en 
spretten type forbi meg kledd i en altfor liten, 
og mindre flatterende, oktoberfestkjole. Han 
når målstreken og gir stafettpinnen videre til 
nestemann. For en fart! For et antrekk!

Alle planene om å rekke forelesninger 
forsvinner, og jeg blir stående lamslått av 
begeistring. Jeg beveger meg enda nærmere 
mållinjen for å få et glimt av de spreke og 

entusiastiske sprinterne. Og det er da jeg ser 
dem. Det raskeste laget. Kombinasjonen av 
dyriske, frekke tights med leopardmønstret er 
nok til å få enhver ungpike til å miste pusten. 
Denne gjengen er farlig. Musklene buler ut 
i alle kanter, og en liten fleksing fikk hele 
publikum til å juble. I det startskuddet går, 
rekker jeg ikke blunke før førstemann flyr 
avgårde som en leopard. Tilfeldig dyrevalg? 
Neppe. Verdens raskeste dyr er på vei rundt 
gressplenen.

Det ser lyst ut, forspranget er stort og farten 
er høy. Jeg er gira og jubler med. Sistemann 
mottar stafettpinnen og løper for harde 
livet. Leopardtightsen klamrer seg rundt de 
muskuløse leggene i det sistemann er halvveis 
i runden. Plutselig skjer det utenkelige. Beina 
til den raske leopardmannen krøller seg, 
og han blir kastet forover og sklir bortover 
gresset. Dessverre lander han ikke inn i mål. 
Konkurrenten vinner, og stafetten er ferdig. 
Publikum er i sjokk. Publikum er i sorg.

 Jeg ser på klokken. Ikke husker jeg hvor jeg 
skulle, ikke husker jeg hva jeg skulle, men én 
ting er sikkert: Stafettlaget til Online er raske 
som fy, og det de ikke vant av pallplassering, 
fikk de tilbake i heder, ære, og stil.

Muskler og frekke tightsImmatrikuleringsball

tekst: håkon halldal 
foto: morten bujordet

Jeg, og mange andre av mine felles første- 
klassinger, hadde nettopp fullført kompilerin-
gen og var gira på å offisielt være onlinere. Det 
å være en onliner er fullt av gode, gamle tradi-
sjoner vi nye må lære å følge. Immatrikulerings-
ballet var fyllt med nettopp disse tradisjonene. 
Etter så godt som hver eneste tale reiste alle 
onlinere seg med drikkevisen «Tradisjonell 
skål» av full hals, og hver gang en ny person 
kom opp på scenen kunne krigsropet «av med 
byxorna» høres igjennom hele salen.

Volumet ble bare høyere og høyere gjennom 
kvelden etter at flere og flere av førsteklassin-
gene ble tryggere på drikkevisene, og etter.
hvert var det like mange førsteklassinger som 
initierte drikkevisene som det var av de gamle.

Premier og titler
I løpet av kvelden skulle flere premier og 
titler leveres ut. Blant disse fant vi premiene 

til vinnerne av pubgolf, teambuilding og bar-
til-bar under fadderuken. De seirende lagene 
gikk opp på scenen for å motta premie og følge 
Onlines tradisjoner med å droppe buksene. 
Samtidig hørte man sukk fra andre lag i salen, 
og kommentarer som «Vi hadde perfekt score 
på pubgolfen, jo!».

Senere skulle flere utmerkelser deles ut, 
med en god liten Online-vri på dem. Da, for 
eksempel, Offlines nye redaktør skulle kunn-
gjøres, ble dette gjort ved å overrekke redaktør- 
hatten. Anne-Marie, som skulle ta over hatten, 
satte seg på kne foran tidligere redaktør Thor 
Håkon Bredesen og mottok på ridderlig vis 
flosshatten, som om det skulle vært en krone. 
Det ridderlige temaet fortsatte utover kvelden 
da også nye medlemmer av Onlines Ridder av 
Indre Lager, tredje grad, måtte ned på kne for 
å bli slått til riddere.

Skyter for stjernene
Det å dele ut gaver til andre linjeforeninger 
viser seg også å være en viktig tradisjon. Her 
virket det som det var om å gjøre å overgå 

hverandre. Online hadde tidligere kjøpt 
Abakus en kvadratmeter med land i Skottland 
for å offisielt gi dem tittelen «lord». Dette 
virket jo som en vanskelig gave å slå, men Abakus 
svarte. De kjøpte oss en stjerne tilbake. Selv 
om de fleste av oss ikke kommer til å vite 
nøyaktig hvilken stjerne dette er på himmelen, 
er det gøy å vite at en av disse millionene av 
stjernene vi ser er vår.

Immatrikuleringsballet handler for det 
meste om å drikke og ha det moro, og det 
var nettopp det vi gjorde også. Selv når 
viktige kunngjøringer skulle sies var det aldri 
så seriøst at det ikke kunne komme noen 
morsomme kommentarer enten fra scenen 
eller fra oss som satt i salen. Drikkeviser som 
«andra sidan», «Tradisjonell skål» og «Lambo» 
var aldri langt unna. Til slutt vil jeg bare si til 
alle førsteklassingene som ikke var med i år: 
Ikke gå glipp av et av studentbyens største og 
mest tradisjonsrike arrangementer. Bli med på 
Immatrikuleringsballet neste år!

Jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg forestilte meg kvelden da jeg meldte meg på 
immatrikuleringsballet, men jeg kan sikkert si at ballet ikke var helt som forventet. 
det tok ikke lang tid før salen var fylt med brøl og de første buksene falt til gulvet.

Immatrikuleringsball
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tekst: aasne livik naterstad 
illustrasjon/foto: carlo alfredo morte iii

For de store mengdene med nye studenter 
som nå har inntatt byen og slått seg til rette, 
er kanskje dette første sykdom borte fra 
mammas trygge armer. Hva gjør man egentlig 
når solbærtoddien ikke lager seg selv, og 
matvarene ikke tusler fra butikken og hjem på 
eget initiativ?

Spis deg friskere
Du har sikkert sett en rekke filmer eller 
tv-serier hvor den syke blir vartet opp med 
suppe. Dette er ikke så tilfeldig som man 
kunne tro. Dr. Fedon Lindberg anbefaler 
i en artikkel både kylling og buljong i for- 
bindelse med forkjølelser, i tillegg til blant 
annet hvitløk og sitrusfrukter. Ikke bare 
fungerer varm suppe oppløsende for bihuler, 

men det inneholder også næring som kan 
hjelpe når du er sengeliggende. Dessuten er 
mat med mye væske positivt fordi det er med 
på å opprettholde væskebalansen i kroppen.

Kanskje er du så heldig at du allerede har 
noen som lager suppe til deg når du er syk, 
uansett kan dette være verdt å prøve. Om ikke 
annet så er det lunt, godt og varmende for en 
kald og syk kropp.

te som leger
Om suppe ikke er noe for deg kan du prøve 
deg på en god kopp te. Du kan alltids bruke 
en ferdiglaget te, men husk at koffein ikke 
nødvendigvis har en positiv effekt på formen 
din.

Te av ingefær, honning og sitron er en 
klassiker uansett om du er syk eller ikke, men 
disse ingrediensene skal ha en spesielt positiv 
effekt på forkjølelse. Sitronen inneholder høye 
nivåer av C-vitamin,og ingefær er anbefalt i 

forbindelse med forkjølelse og influensa. 
Honningen har en antiseptisk effekt. Den 
virker også smørende og lindrende på sår 
hals. Til sammen utgjør de en te som både 
smaker godt, og som kan virke lindrende og 
nedkortende på sykdomsforløpet.

Farmasøyten anbefaler
Vi har vært i kontakt med en farmasøyt for 
å få tips til hvordan man kan håndtere en 
forkjølelse. Han fokuserer spesielt på nesespray 
og smertestillende. 

Nesespray med slimhinneavsvellende effekt 
får slimhinnene til å trekke seg sammen slik 
at man får bedre luftgjennomstrømning i 
nesen. Det finnes også varianter som i tillegg 
motvirker renning. Noen unngår disse stoffene 
fordi de ikke kan brukes utover 7-10 dager. 
Årsaken er at det kan forårsake en reaksjon 
som gir nettopp de symptomene man ønsker 
å unngå i utgangspunktet. Likevel passerer de 

OPPR SK RIF t På hElENdE tE

Dette trenger du:
∙  4-5 cm ingefærrot
∙  1-2 ts Honning
∙  Saf t  av 1/2 sitron
∙  0,5 l  -  1  l  kokende vann

Skrell ingefæren, og riv den ved hjelp av et 
rivjern. Ingefæren blandes så med saften fra 
sitronen. Fyll deretter på med kokende vann, og 
rør ut honningen. Mengden vann varierer du i 
forhold til hvor sterk du liker den og hvor mye du 
ønsker; for sterk te trenger du mindre vann, og 
omvendt. For mildere smak kan du tilsette litt 
varm melk. Hvis du føler for å eksperimentere 
videre, kan du for eksempel prøve deg på chili. 
Sterke ingredienser gir deg en kickstart, og 
løser opp i hode og bihuler.

fleste forkjølelser etter ca. 3-4 dager, og det 
vil ikke være nødvendig med langvarig bruk.

Et annet alternativ er saltvannssprayer, som 
løser opp dersom man er plaget av tett nese og 
mye snørr. Denne har ingen tidsbegrensninger, 
og kan være en god hjelp for de som for 
eksempel er mye utsatt for bihulebetennelse.

Smertestillende kan være en kjærkommen 
hjelp for deg med feber og hodepine. Da 
kan du for eksempel bruke paracetamol 
500 mg eller ibuprofen 400 mg. Begge 
har en febernedsettende effekt, og kan virke 
oppkvikkende ved å hjelpe mot forkjølelses-
symptomer. 

Hvis forkjølelsen fortsetter etter 3-4 dager, 
eller man har hatt feber over lengre tid kan 
man vurdere å oppsøke lege. Det samme 
gjelder om forkjølelsen har utviklet seg videre 
til en bihulebetennelse eller lungebetennelse.

Syk og trening
Mange av oss er opptatt av trening og aktivitet, 
enten det er i form av friluftsliv, vektløfting 
eller en sport av noe slag. Sykdom kan sette 
en real stopper for treningen, kanskje spesielt 
hvis man ikke helt vet når man bør trene, og 
når man heller burde stå over. Vi har funnet 
kilder som refererer til en tommelfingerregel 
som skal gjøre det enklere å skille mellom 
nettopp disse tilfellene. Budskapet er at er det 
ok med trening om symptomene kun befinner 
seg fra halsen og opp. Det vil si at hvis man for 
eksempel sliter med tett nese og sår hals, så er 

det greit med noe trening. Tar man treningen 
for langt kan dette føre til tilbakefall eller i 
verstefall forverring. I tillegg er det viktig å ta 
sin tid til opptrapping etter en sykdom. 

Sykepleier Kristin Fredriksen presiserer at 
det er viktig å høre på kroppen, og om man 
føler at man har evnen til å være i aktivitet, 
kan man gjennomføre lett til moderat trening. 
Hun legger til at en ikke bør trene med feber.

For deg
Når alt det fysiske er tatt hånd om, er det 
vel så viktig å passe på at du føler deg bra på 
innsiden. Moren min har alltid sagt at det å bli 
frisk starter med riktig tankegang, så spør deg 
selv hva som får deg til å føle deg bedre når du 
er syk. Er det godt selskap eller distraherende 
underholdning? Kanskje trøstende mat? Hva 
enn svaret ditt er, gjør nettopp det. Av og til er 
det greit å skjemme seg bort, hvertfall bittelitt. 

Av egen erfaring er det godt å få de kjipe 
tingene ut av veien så fort som mulig. Det 
gjør at tankene og tiden kan frigjøres, og du 
får muligheten til å fokusere på helingen. Jo 
mer arbeid du kan flytte bort fra den perioden 
sykdommen herjer på sitt verste, jo bedre er 
det.

Når all jobbingen er ute av veien og du 
endelig har muligheten til å fokusere på deg 
selv er det viktig å huske på å sove masse og 
drikke nok vann. Det hjelper både hode og 
kropp.

hvilke tilbud har du?
Studentsamskipnaden i Trondheim anbefaler 
alle studenter å finne seg fastlege i Trondheim. 
Skulle man derimot sitte i en knipe der man 
trenger lege, men ikke har funnet fastlege, finnes 
det legesenter som tar imot slike pasienter. 

På Gløshaugen legesenter kan man som 
fast pasient få konsultasjon for en liten 
penge. Skulle du være så uheldig at du er syk 
på eksamensdagen, så kan du få legeattest 
uavhengig av om du har fastlege eller ikke.

Gjennom SiT kan man få både tilbud 
og refusjon på diverse helsetjenester. På 
velferdstinget sine hjemmesider kan man finne 
mye informasjon om refusjonsrettigheter.  Der 
fremkommer det at man kan få refundert 
summer over egenandelen på 350 kr. Dette 
innebærer at legen som har behandlet deg må 
være en offentlig lege, og den må være registrert 
hos HELFO. I tillegg må man kunne vise til 
betalt semesteravgift samt dokumentasjon 
på studierett. Denne ordningen dekker alle 
utgifter over egenandel og opp til grensen som 
kvalifiserer for frikort. Samlet på et år kan man 
motta støtte på opptil 3500 kr. Legg merke til 
at denne løsningen ikke gjelder for behandlinger 
gjennomført ved SiT sine behandlingssteder.

Når forkjølelsen melder sin ankomst er det 
greit å vite hva man kan gjøre for å forkorte 
sykdomsforløpet, eller i det minste gjøre det så 
behagelig som mulig. Generelt sett gjelder de 
vanlige spillereglene; kle deg godt, sov godt, 
drikk masse, og ta ellers vare på helsen. 

how to: Bli kvitt 
faddersjuka
høstsesongen har for lengst inntatt trondheim, og med seg har den en epidemi av 
forkjølelser. Mellom fadderuken som nettopp har passert, og UKa som er rett rundt 
hjørnet, er det nok av anledninger til å plukke opp en smitte.
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tekst: signe elise livgard 
foto: erik wiker og signe elise livgard 

Livet som student i Trondheim åpner  
mange muligheter. En av dem er å  
utforske byens natteliv. Eller Gløs- 
haugens skjulte skatter. For mange  
resulterer det i at man sjelden beveger 
seg mer enn et par hundre meter  
utenfor campus. Men bare ti minutter  
utenfor bykjernen finnes det mange spennende 
steder å utforske. Jeg skal introdusere deg for 
tre steder som er verdt et besøk.

Krigen i Burma
Om du tar buss nummer 5 mot Lohove,  
kan du på nest siste stopp gå av på  
Estenstad, ikke langt fra Dragvoll. Her er 
det høyballer, jorder og skog så langt du 
kan se. Tar du beina fatt og går innover  
Estenstadsveien kommer du til det som på 
folkemunne kalles Burmadalen. Hvorfor? 
Da Estenstadsveien ble bygget, var krigen 

i Burma det store samtale-emnet blant 
anleggsarbeiderne. Da ble det også naturlig å 
kalle klippen som henger over området for det 
samme. Nemlig Burmaklippen.

Denne lille severdigheten er det  
dessverre ikke skiltet til, men den har  
derimot sin egen emneknagg på Instagram. 
Her har du god utsikt  over Burmadalen og 
Trondheim by. Selve klippen er langt mindre enn  
storebroren som henger over Ringedals- 
vatnet i Odda, men opplevelsen er allikevel 
spektakulær. Det er mange meter ned, og det 
er ikke plass til mer enn to eller tre personer 
på klippen samtidig. Om man tør. For dette 
er en ypperlig plass å utfordre høydeskrekken.

Et lite steg for et menneske...
Ikke langt fra Burmaklippen ligger  
en annen plass som er verdt et besøk. Under 
en kilometer fra Estenstadhytta ligger nemlig 
Månen.  Dette er det høyeste punktet i Estenstad- 
marka, og med sine 349 meter over havet  
er dette et fint utkikkspunkt. For å  
komme hit må du gjennom Styggedalen, 

som heldigvis ikke lever opp til navnet 
sitt. Selve stien opp til Månen er ganske  
bratt, og kan være vanskelig å finne, 
men på toppen finner du både benk og  
gjestebok å signere som gjør turen opp verdt 
strevet. 

Etter å ha vandret gjennom Styggedalen, 
forbi Nymånen, og til slutt havnet på  
toppen av Månen kan man undre på 
hvordan disse stedene har fått navnet 
sitt. Kanskje er det på grunn av utsikten, 
kanskje på grunn av høyden, eller kanskje 
det har hendt noe særdeles spesielt i disse 
traktene? Akkurat dét lyktes ikke Offlines 
utsendte å komme til bunns i.

den som leter finner
På den andre siden av byen ligger det et 
sted som skiller seg ut fra de andre to. Dette 
stedet er menneskeskapt, nærmere bestemt 
av tyske soldater under andre verdenskrig. 
Hulene på Vest-oppfarten ligger rett under 
Elsterparken,  lett tilgjengelig fra veien. 
Her er det én liten hule med bare ett rom, 

Oppdagelsesferd i 
ukjent terreng

de fleste steder skjuler mange skatter for de som ikke er lokalkjent. det gjelder også 
trondheim. har du for eksempel besøkt Burmaklippen, hulene på Vestoppfarten eller 
selveste Månen? Om svaret er nei, må du fortsette lesingen. 

og en stor hule med flere ganger og store 
rom. Den største hulen har flere innganger, 
og bærer preg av å ha blitt brukt til både 
fest og andre begivenheter. Her er veggene  
blitt opplyst av telys, og inngangene  
pyntet med fakler.

Tar du med deg lommelykt har du  
mulighet til å utforske enhver krik og 
krok. Da kan du finne både lenestoler,  
illuminati-malerier og kanskje badekaret  
til Høiskolens Chemikerforening. Det var 
det undertegnede fant da nyoppstartede 
cacheKom utforsket hulene på Vestoppfarten.

dørstokkmilen
Dersom du nå sitter igjen og tenker at 
det hadde vært kult å gå på oppdagelses- 
ferd, så er det mange måter å finne de skjulte  
stedene som er verdt et besøk. En god 
start er å ta en titt på foreslåtte turer i  
nærområdet på nettsidene til ut.no.  
Dersom forslagene der ikke er spen-
nende nok, er et annet tips å se etter  
steder på geocaching.com. For selv om du ikke 
driver med geocaching, så er det veldig mange 
lokalkjente som har lagt ut mye historie på 
relevante steder. Og når målet er funnet er det 
bare å ønske god tur.

StEdER VERdt Et BESøK

Burmaklippen:
N 63° 23.953 E 010° 28.480

Månen:
N 63° 23.440 E 010° 29.673

hulene på Vestoppfarten:
N 63° 25.816 E 010° 21.227

ladestien:
N 63° 27.423 E 010° 26.848

demningen:
N 63° 23.004 E 010° 23.781

dora:
N 63° 26.363 E 010° 25.227

Munkholmen:
N 63° 27.062 E 010° 22.953

tRONdhEIM



14 15offline nr.3 2015 offline nr.3 2015

tekst: marius thingwall 
foto: morten bujordet

Onlines arrangementskomité står for det 
meste av det hyggelige og sosiale vi som 
linjeforening har å by på. Som linjeforeningens 
eldste komité er det ingen enkel oppgave de 
står ovenfor. For å sitere en ikke-navngitt 
tidligere leder fra Volda «Arrkom er egentlig 
grunnen til at vi har en linjeforening; alt startet 
jo med det sosiale». Med Åre-tur, immball og 
middag på Studenterhytta er det ikke mangel 
på kreativitet i denne gjengen. 

Sosial glede
Til daglig passer arrKom på at vi i Online 
har et sosialt tilbud til studentene. Med et 
bredt spekter av sosiale arrangementer sørger 
de for at hverdagen vår blir litt lysere. Alle 
burde på et eller annet tidspunkt oppleve 
at Trondheimsstudentene inntar den lille 
svenske byen Åre. Eller kanskje du foretrekker 

å spille paintball med vennegjengen. Uansett 
finner denne kreative gjengen på noe som 
forhåpentligvis kan passe nettopp deg. I år 
er det Sondre Widmark som har tatt over 
skuten, og skal holde stø kurs i tiden fremover. 
Sammen har han et lag som passer på at vi ikke 
skal kjede oss det neste året.  

I tillegg til alt dette har de nettopp 
gjennomført Onlines immatrikuleringsball: En 
tradisjonsrik kveld hvor vi feirer de nye første-
klassingene.  Før festen drar hele komiteen ned 
for å rigge opp, og dette var noe jeg skulle få 
med meg. Endelig skulle alt frem i pressen, alle 
hemmelighetene og skandalene. Kvelden før 
satt jeg opp camp utenfor Frimurerlogen, og 
ventet spent på komiteens ankomst. 

Planleggingen bærer frukter
Etter en slitsom natt utenfor Frimurerlogen 
skjedde det endelig noe. I sidesynet mitt så jeg 
den sølvfargede bilen jeg hadde ventet på. Ut 
fra kjøretøyet steg de, dagens mål. I løpet av 
natten hadde jeg laget meg en plan jeg skulle 

følge. Sikkerhetsnivået på Frimurerlogen 
i Trondheim er høy, og etter avtale hadde 
de fått eksklusivt innpass denne fredagen. 
Arrangementskomiteen, ikke jeg. Etter min 
overgang til banKom hadde jeg mistet all 
ansiennitet jeg hadde igjen. Jeg var nødt til å 
ty til andre midler om jeg skulle få innsyn i det 
aller helligste denne formiddagen. 

Forsiktig listet jeg meg inn etter den litt 
stressede gjengen. Det er tross alt ikke hver dag 
det planlegges immatrikuleringsball. Om litt 
over 24 timer skulle lokalet fylles av festglade 
førsteklassinger og andre gjester. Hvert eneste 
år står ballet som et av høydepunktene på 
Onlines kalender, og år var intet unntak. Med 
iskald presisjon som selv James Bond hadde 
hatt problemer med å etterligne fulgte jeg etter 
dem opp trappen og inn i salen…

Friske dansebevegelser
På scenen utspant det seg et mylder av 
aktivitet: Servietter skulle brettes, bord settes 
opp og glass plasseres. Som en symfoni fløt 

komitémedlemmene rundt på gulvet. Jeg 
valgte å plassere meg inne i talerstolen, herfra 
kunne jeg overhøre det meste som ble sagt. 
Rundt festsalen omkranser det en balkong. 
Etter en rolig tur opp hadde jeg dagens beste 
utsikt.  

Det var nå etterretningen skulle settes på 
prøve. Ryktebørsen hadde fanget opp at det 
nok en gang skulle gjennomføres et danse-
nummer av den nye lederen. Tradisjonenene 
skulle holdes ved like. Etter fjorårets suksess 
var den nye arrKom-lederen nå nødt til å sikte 
mot stjernene. I løpet av de siste minuttene 
hadde det blitt veldig stille under meg. Som 
en termonukleær eksplosjon av lys og glitter 
spratt de plutselig frem; fem paljettkledde 
skikkelser gjorde sin entré på scenen. Over 
lydanlegget knitret noe som bare kunne være 
et innslag fra Melodi Grand Prix. Den nye 
arrKom-lederen skulle ringe semesteret inn 
med et brak.

Etter en lang dag på Frimurerlogen følte 
jeg endelig at jeg hadde den informasjonen 
jeg var på jakt etter. Dessverre var det ikke 
så mange hemligheter eller skandaler som jeg 
opprinnelig hadde håpet på. Komiteen, som på 
mange måter står mitt hjerte nærmest, hadde 
nok en gang fått pyntet Frimurerlogen klar til 
fest. Og for en fest det ble. Som infiltratør, og 
senere gjest, fikk jeg nok en gang muligheten 
til å bevitne et av komiteens viktigste og mest 
gøyale arrangement. Men ferden stopper ikke 
her. Leder Sondre, kan melde om at arrkom 
skal ta det sosiale i Online til nye høyder i 
hans periode. Vi har med andre ord mye å se 
frem til. Det nevnes også at det også blir større 
variasjon i arrangementene enn det har vært 
før. Hva det skal bety får vi bare vente og se.

de er glade, sosiale og utadvente. Men hvordan er egentlig disse festglade sjelene bak 
fasaden? Vi i Offline tok en nærmere titt.

offline infiltrerer: 
Arrangementskomiteen
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KaMPEN
MOt FIldElING
den 1. september i år krevde Oslo tingrett at store 
norske nettdistributører må stenge brukeres tilgang 
til syv omstridte nedlastningsnettsider. Et effektivt 
virkemiddel mot ulovlig nedlastning eller en trussel mot 
internettfriheten?
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«...blokkeringen som det ble brukt måneder på å få 
gjennom en norsk domstol, kan motarbeides på én dag»

tekst: vebjørn sletta

I kjennelsen på 40 sider, som jeg tok meg 
tiden til å lese, går Oslo tingrett grundig frem 
for å avgjøre legaliteten til syv nedlastnings-
nettsider. De avgjør, ikke overraskende, 
at hovedparten av innholdet som er gjort 
tilgjengelig på sidene er distribuert ulovlig 
og skriver i kjennelsen at det er grunn til å 
tro at den ulovlige aktiviteten kommer til å 
fortsette dersom den ikke blir stanset. Dette er 
første gang det er gjort et juridisk inngrep 
på å stanse ulovlig fildeling i Norge, og etter 
norsk lov å dømme – som tydelig sier at fil- 
deling er ulovlig – har Oslo tingrett dømt riktig. 

Hvor effektivt er egentlig dette? Hvilke 
konsekvenser kan komme av slik blok- 
kering? Med en gang du begynner å stille slike 
spørsmål til kjennelsen, så ser du at denne 
saken ikke bare bør være et spørsmål om å 
enten blokkere, eller ikke blokkere sidene. 
Den bør være en del av en større diskusjon 
om hvordan vi forholder oss til fildeling og 
nettsensurering.

Ineffektiv løsning
Det er ingen tvil om at det å blokkere tilgangen 
til nedlastningsnettsider er en veldig ineffektiv 
metode for å stoppe fildeling. Det er fordi det 
fins metoder for å holde en nettside i drift etter at 
den er blitt blokkert. Blokkeringsmetoden som 
Oslo tingrett pålegger nettdistributørene å bruke 
er av typen Domain Name System Blocking. 
Det er en kjent metode for nettsideblokkering 
som går ut på å vanskeliggjøre tilgangen til 
spesifikke domenenavn. Det er samtidig en 
veldig ineffektiv metode fordi en enkel måte 
å motarbeide DNS-blokkering er domene-
hopping. Det vil si å endre domenenavnet, som 
er å endre nettadressen. Annet navn, samme 
nettside og så enkelt som det har du unngått 
blokkeringen som nettdistributørene har lagt på 
den originale nettsiden. I tillegg er det mulig å 
omdirigere brukeren til det nye domenenavnet 
dersom de klikker seg inn på den originale nett-
siden. Med andre ord: blokkeringen som det 
ble brukt måneder på å få gjennom en norsk 
domstol kan motarbeides på én dag. Det er 
tross alt internettkyndige mennesker som driver 
nettsidene.

Det kunne kanskje vært effektivt å blokkere 
sidene dersom nettdistributørene hadde 
makten til å gjøre det fortløpende etter 
egen vilje, men det har de ikke fått lov til. 
I kjennelsen skriver Oslo tingrett følgende 
om dette: «Slik retten forstår åndsverkloven, 
må et krav om å blokkere nye domenenavn 
som knyttes til et tidligere blokkert nettsted, 
derfor forfølges ved at det sendes en ny 
begjæring om det». Det må altså sendes inn 
et nytt krav om blokkering for å motarbeide 
domenehoppingen. Hvorfor ikke bare gi 
makten til nettdistributørene? Det er fordi 
slik systematisk blokkering strider imot det vi 
kaller internettfriheten vår.

Nettsensurering
Vi i Norge er heldige som bor i et land hvor 
nettsensurering ikke er vanlig. Her skal det mye 
til før nettsider blir blokkert for offentligheten, 
mens for folk i enkelte andre land er dette 
hverdagen deres. I Norge blir ytringsfrihet 
og internettfrihet tatt seriøst. Det er derfor 
viktig at denne kjennelsen forblir et sjeldent 
tilfelle og at det ikke kommer til å åpne opp 

for mer gjennomført nettsensurering. Det er 
gjort forskning som viser at det kan ha en stor 
uønsket påvirkning på hvordan nettbrukere 
oppfører seg. Jeg forstår at den norske 
domstolen ønsker å slå ned på den ulovlige 
fildelingen, men konsekvensene av kjennelsen 
kan være mer innviklet enn man tror.

Forskning
Forskere fra blant annet Cambridge University 
og UC Berkeley utførte en undersøkelse 
på nettsensurering i Pakistan i 2012. I 
undersøkelsen ble oppførselen til nettbrukere 
observert etter at nettsiden YouTube ble 
blokkert over hele landet. Resultatet av 
undersøkelsen viste to konkrete ting: Etter en 
kort periode eksploderte bruken av kryptert 
trafikk for å bryte gjennom blokkeringen lagt 
på nettsiden. I tillegg viste konkurrentene til 
YouTube en markant økning i nye brukere.

Hva kan vi hente ut av dette? Det er 
en stor sannsynlighet for at det under- 
søkelsen viste ikke bare gjelder en blokkering av 
YouTube, men at det gjelder generelt for 
hvordan nettbrukere reagerer på nett- 
sensurering. Det er derfor også stor sannsynlig-
het for at når nedlastningsnettsider som The 
Pirate Bay blir blokkert, så vil brukere likevel 
finne andre måter å få tilgang til dem. For de 
som ikke gjør det, finnes det alternative ublok-
kerte sider som tilbyr det samme. Blokkert eller 
ikke blokkert, så vil nettbrukerne finne det de 
vil ha.

En forgjeves kamp
Det er altså veldig mye som tyder på at kampen 
som de store medieselskapene iherdig holder 
frem mot den ulovlige fildelingen er forgjeves. 
Her i Norge er det gjort undersøkelser som peker 
mot det samme. TNS Gallup gjennomførte 
én så sent som november i fjor som viser at 
antallet brukere i Norge som benytter seg av 

nedlastningstjenester har gått fra 80 prosent 
i 2009, til en rekordlav to prosent. Kampen 
som medieselskapene driver mot fildeling er 
med andre ord en kamp mot et lite mindretall 
av forbrukere som lett kan komme på flertallets 
bekostning. På en måte ser det ut som at dette 
forsøket på å blokkere nettsidene ikke har gjort 
annet enn å rette oppmerksomheten tilbake til 
de omstridte nettsidene.

Gode alternativer
Årsaken til den lave andelen av ulovlig 
nedlastning i Norge kan vi takke strømme-
tjenester som Spotify og Netflix for. De har 
klart å tilpasse seg den moderne digitale 
alderen, og funnet løsninger som gjør at 
forbrukere ønsker å betale for tjenestene 
isteden for å laste ned ulovlig. De har vist at 
ulovlig nedlasting ikke handler om å skaffe noe 
gratis, men om tilgjengeligheten til produktet. 
Med strømmetjenestene får folk det de ønsker 
for en fornuftig pris, og trenger derfor ikke 
å ty til nedlasting. Hvis de store selskapene 
hadde brukt like mye tid og penger på å 
samarbeide om en tjeneste som topper dagens 
største tjenester, som de bruker på å hindre 
den ulovlige nedlastningen, ville de nok tjent 
enormt på det. Bare se for deg en tjeneste som 
lar deg lovlig strømme helt nyutgitte filmer 
mot et abonnement.

Om du er for eller mot fildeling så håper 
jeg i hvert fall at jeg har klart å gi et mer 
nyansert syn på situasjonen. Å blokkere disse 
nettsidene kan ved første øyekast se ut som en 
god løsning på fildelingsproblemet, men graver 
du litt under overflaten så ser du at det ikke 
er så enkelt som man først skulle tro. Det er 
ikke lett å finne en god løsning på et problem 
som dette, men en god start er å innse at 
problemet er komplisert og at én løsning ikke 
nødvendigvis er den beste. Det er derfor viktig 
å stille spørsmål og være kritisk. 

KJENNElSEN

En kjennelse er en beslutning gjort av en 
domstol i sivile saker og straffesaker

Denne kjennelsen ble støttet av Disney, 
Sony, Warner Bros, Universal Studios, 
Columbia Pictures m.m

Norsk Videogramforening, 
Videobransjens Felleskontor og Norske 
Filmdistributørers Forening var 
partshjelpere i saken

Kjennelsen pålegger norske 
nettdistributører å hindre tilgangen til 
nedlastningsnettsider som The Pirate 
Bay

Eierne av sidene ble pålagt å betale 
sakskostnadene

FaKta OM NEttSENSURERING

Kun ca. 30% av land i verden regnes å 
ha fullstendig internettfrihet

59 land i verden driver med 
internettsensurering av en eller annen 
form

27 av landene masseovervåker 
internettet og sensurerer informasjon, 
nyheter og meninger systematisk

I 8 land har personer blitt arrestert for å 
ytre meninger på nettet
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tekst og foto: thor håkon bredesen

For to og et halvt år siden satt jeg og en 
kompis på Mikrobryggeriet og snakket om 
vår forkjærlighet for røde SAAB-er. Ettersom 
min egen SAAB nylig hadde brutt sammen 
var følelsene mange, og en rask tur på 
Finn.no avslørte at det var mulig å kjøpe en for 
ikke så mye. Vi bestemte oss da for at vi skulle 
kjøpe en rød SAAB 900 og reise til Tunisia for 
å besøke filmlokasjonene til Tatooine i Star 
Wars-filmene. Spol frem til desember 2014, 
og en kjøretur med BanKom-leder (daværende 
ArrKom-leder) Marius ned til Indegaard & 
Svenil for å hente semesterets siste Offline. 
Han skulle selge bilen, og jeg var gira på å 
endelig legge ut på turen. Etter litt snakk med 
to venner som skulle være med bestemte vi oss 
for å kjøpe bilen. 

Det ble dessverre ikke noen SAAB, men bil 
er bil om den har fire hjul og motor. Noen 
dager etter turen med Marius var vi tre venner 

som eide en Mercedes. Alt vi manglet nå var 
en plan. Etter hvert som turen nærmet seg 
ble ambisjonsnivået skrudd kraftig ned fra 
«Europa rundt, innom Tunisia med båt og snu 
i Istanbul i løpet av tre uker» til å reise ned til 
Italia og Kroatia, for så å kjøre hjem igjen. La 
meg fortelle deg at det var langt nok.

Sofasurfing
Artikkelen hadde blitt altfor lang om jeg skulle 
fortalt alt som skjedde, og hvor fett det var. 
I stedet har jeg valgt ut noen høydepunkt 
fra turen som ble mulig fordi vi møtte folk 
gjennom Coachsurfing. Coach-hvafornoe? La 
meg prøve å forklare. 

Coachsurfing kan minne om Airbnb, men 
i stedet for å leie ut en leilighet eller et rom, 
låner du en sofa å sove på. Sofasurfing, som 
ville vært den norske oversettelsen, er en sosial 
og billig måte å reise på. Via et nettsamfunn 
og en app spør du om noen i området du skal 
til har et sted du kan overnatte. Er du flink til 
å presentere deg kan det hende noen ønsker 

å la deg bo der. Med på turen var Trym, en 
barndomsvenn fra Toten, og Ina, ei venninne 
som er ferdigutdannet og flyttet til Oslo. I 
ukene før avreise bestemte vi oss for hvilke 
dager vi skulle være i hvilke land og at vi skulle 
ta Kiel-ferga ned til Tyskland, men utover det 
var planene få. Ina ble satt på saken med å 
finne et sted å bo i Nederland, og kvelden 
før avreise fikk vi napp via Coachsurfing. Ina 
spilte mye på de to nerdene hun reiste sammen 
med, og hvor morsomme vi var å være med. 
Det hjalp tydeligvis, for vi hadde få problemer 
med å finne steder å sove. 

Å bo hos fremmede du har møtt via 
coachsurfing var for oss en utelukkende positiv 
opplevelse. De som velger å låne ut sofaen 
sin til reisende er ofte inkluderende og åpne 
mennesker som selv er interessert i møte andre. 
Det er ingen garanti for at du bare møter 
hyggelige folk, men etter å ha vært gjest, eller 
gjestet noen, er det vanlig å gi tilbakemeldinger. 
Basert på disse tilbakemeldingene kan du ta et 
valg om dette er noen du ønsker å bo hos eller 

ikke. I Nederland fikk vi bo på en husbåt i 
Utrecht sammen med et par fra Canada og 
New Zealand. Vi kunne ikke hatt en bedre 
start på turen! 

Fra Frankrike til Italia
I løpet av de to nettene vi sov i Utrecht rakk 
vi å besøke Amsterdam i fem timer, spise en 
herlig vegetarburger, se litt av byen, kjøre bil 
mellom Amsterdam og Utrecht, spise frokost i 
Utrecht og snakke med de vi bodde hos. Siden 
vi skulle kjøre langt i løpet av turen ble det 
stort sett én natt på hvert sted. For å se det 
positive i det så fikk vi sett mange forskjellige 
steder, og mye vei, for de som er interessert i 
det. Det gjorde også at vi ikke ble så godt kjent 
på stedene vi besøkte. Turen fungerte mest 
som en smaksprøve på Europa. Det var i det 
minste en god smaksprøve, for jeg vil tilbake 
til mange av stedene! 

I Frankrike, etter å ha besøkt Paris 
og Eiffeltårnet i fire timer, vært på 
en musikkfestival med en tidligere 
utvekslingsstudent, og besøkt Le Mont Saint 
Michel, som ser ut som et Disney-slott, reiste 
vi til en cider-gård i Granville, Normandie. 
Verten vår her var lidenskapelig opptatt av 
cider og birøkting. Vi fikk smake på ulike 
typer cider, både gammel og ny, sterk og 
ikke fullt så sterk, og syv forskjellige slag med 
honning. Som om ikke det var nok spilte han 
didgeridoo på hobbybasis. Vi fikk alle prøve 
oss, og jeg var desidert dårligst.

En tur innom Dijon, byen som er kjent for 
sennep og snegler, et sveitisk fjellhotell, og en 
rockefestival i Italia senere kom vi til Macerata, 
en hyggelig italiensk by. Her bodde vi natten 
før vi skulle ta båten over til Kroatia. Vi kom 
til Macerata temmelig sent, etter å ha tilbrakt 
hele dagen i 40 grader på den italienske 

motorveien. Da ble vi møtt av verten vår, og 
moren hans som ga oss rester fra middagen. 
Siden verten vår måtte jobbe dagen etterpå, 
tok moren hans ansvar og viste oss rundt i 
byen. Hun kunne ikke engelsk, og vi kunne 
ikke italiensk, men ved hjelp av gestikulering, 
litt fransk og ord som er like mellom latin og 
italiensk, klarte vi, altså Trym, å forstå det 
meste. Moren er lærer, og kjent blant de fleste 
vi traff. I løpet av rundturen fikk vi smake på 
vin, bli velsignet av en prest og vi fikk en privat 
omvisning i en gammel del av biblioteket i 
byen.

Jeg vil være som tintin
Etter en natt på ferge over Adriaterhavet kom 
vi tidlig om morgenen til Split. For første gang 
hadde vi en hel dag i samme by, og det var 
veldig behagelig. Split er en passe stor by, noe 
vi fant ut etter at vi valgte å parkere bilen 

(Nesten) Europa rundt
I sommer kjørte to venner og jeg 7500 
kilometer rundt i Europa.  
Bli med på en recap! 

BelgiaTyskland Nederland FrankrikeNorge

Danmark Sverige

GRaNVIllE, FRaNKRIKEPaRIS, FRaNKRIKE

lIddES, SVEItS
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og bruke beina i stedet for. For å komme fra 
hostellet til badestranden måtte vi over en ås, 
og som du kan se på bildet var det en fantastisk 
utsikt fra åssiden. I det øyeblikket skulle jeg 
ønske at vi ikke måtte tilbake til Norge så 
snart, og heller være noen dager i Split og 
nyte livet. Jeg følte meg også som tatt ut av 
en Tintin-historie, der han er i et sydlig land 
og avslører en konspirasjon. Hadde jeg bare 
studert journalistikk kunne det vært meg.

Underveis var det virkelig vanskelig å få et 
inntrykk av hva jeg var med på. Vi reiste fra 
sted til sted nesten hver dag, og det var veldig 
mye å ta innover seg. I etterkant, mens jeg 
har gått gjennom bilder og fått turen litt på 
avstand, kan jeg se tilbake på en lang, men 
veldig bra tur!

Til de som tenker å kjøpe en bil for å reise 
rundt i Europa, jeg har et par råd dere. Ikke 
kjøp en bil og ras gjennom Europa. Bruk mer 

enn én natt per sted, og slapp av. Det føltes 
som om vi stresset litt rundt i Europa, og det 
er flere steder jeg skulle ønske vi hadde hatt 
flere dager. I tillegg er det slitsomt å kjøre i fem 
til åtte timer hver dag. De 7500 kilometerene 
vi kjørte brukte vi 18 dager på. Det var gøy, 
men neste gang reiser jeg uten bil, kanskje på 
interrail?

Italia Kroatia SloveniaSveits

Østerrike

tekst: øystein hammersland

Å ha forståelse for hva slags krav og rettigheter 
du som kunde har ved kjøp av varer er noe som 
kan hjelpe en kanskje ellers trang økonomisk 
hverdag fra å bli trangere. Det kan være fordi du 
ikke tok i bruk reklamasjonsretten, men heller 
kjøpte produktet på nytt. Vi har her lagt fram 
litt informasjon om dine rettigheter ved kjøp av 
varer, enten det er mat, klær, eller andre varer du 
kjøper i butikken. I tillegg har vi noen ekstra 
tips om fordeler du kanskje ikke visste om.

Reklamasjon
Forbrukerkjøpsloven gir rettigheter til den 
som kjøper en vare som viser seg å inneha en 
mangel. Dette kan for eksempel være om varen 
du kjøpte viser seg å ikke svare til de forvent-
ningene du hadde. Dersom varen viser seg å 
ha en mangel, må du gi beskjed til selgeren om 
dette innen rimelig tid etter at du oppdager, 
eller burde ha oppdaget mangelen. Dette kalles 
reklamasjon.

Du har to års reklamasjonsrett på alle varer, 
for eksempel klær. For produkter som er ment 
å vare vesentlig lenger enn to år er fristen for 

å reklamere fem år. Dette gjelder for eksempel 
dyrere varer som møbler, radio og tv-apparat, 
mobiltelefon, PC og byggevarer. For matvarer 
gjelder i prinsippet de samme reglene som 
er nedfelt i forbrukerkjøpsloven. Så lenge 
matvaren ikke har gått ut på dato er det mulig 
å klage. Dersom en matvare skulle vise seg å 
være dårlig før utløpsdato og det ikke har noe å 
gjøre med selvforskyldt skade, feil oppbevaring 
eller feil tilberedning, er det mulig å klage til 
forretningen eller produsenten. Tacoshell som 
allerede er ødelagt før kjøpet, er et eksempel på 
hva du kan reklamere på i denne forbindelse.

Garanti
Garanti er rettigheter som produsenten eller 
selgeren kan velge å tilby kunden. En slik 
garanti skal gi en bedre beskyttelse enn det som 
følger av forbrukerkjøpsloven.  Dette kan skje 
ved at selger eller produsent av en vare påtar 
seg ansvar for mangler, også etter at lovens 
reklamasjonsfrister er utløpt, eller at de også 
påtar seg ansvar for feil ved varen som selgeren 
etter loven ikke er ansvarlig for. Et  eksempel i 
denne forbindelse kan være en produsent som 
bytter ut en ødelagt vare til tross for at kunden 
selv er skyld i at den gikk i stykker. 

Vet du egentlig hva du som kunde har krav på når du kjø-
per varer i en forretning? Vi har svaret på det viktigste du 
trenger å vite om forbrukerkjøpsloven.

Kjøpsloven: 
Studentens 
beste venn

Visste du at:
•	 Tilleggsstipendet	fra	Lånekassen	
for funksjonshemmede eller de med 
nedsatt funksjonsevne også gjelder 
for de med dokumentert dysleksi? 
Tilleggsstipendet kan  gi deg hele 3462 
kroner ekstra i måneden. 
•	 Tilleggsforsikringer	det	er	mulig	
å kjøpe til enkelte eiendeler, slik som 
mobil, tv eller PC, har mange av de 
samme dekningsområdene som i 
innbo- og/eller reiseforsikringen.
•	 Nedfrosne	matvarer	som	blir	
ødelagt som følge av strømbrudd, blir 
erstattet av innboforsikringen.

Om du vil lese mer om dette kan du gå inn på 

forbrukerradet.no og lanekassen.no

SPlIt, KROatIa

lE MONt SaINt MIchEl, FRaNKRIKE 
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I starten gikk det greit. Det eneste du trenger 
å spørre folk om da, er hva de heter, hvor de 
kommer fra, hvor i byen de bor og lignende. 
Men ut mot kvelden begynner folk å spørre 
deg hva du gjorde i fjor. Kommer du rett fra 
videregående? Gikk du på folkehøyskole, eller 
kanskje gikk du var i militæret? Du måtte være 
ærlig. «Nei, jeg studerte faktisk på Dragvoll i 
fjor», sier du, intetanende om at du beveger 
deg ut i et farlig terreng. Du snakker med en 
gløsing, og alle vet at de fleste gløsinger blir 
opplært i å hate dragvollinger fra dag én. Hva 
har du kastet deg uti nå? 

Etter noen pils tar det ikke lang tid før 
reaksjonene kommer. Noen ler kanskje, noen 
ser litt rart på deg, og noen kommer med den 
gode, gamle vitsen: «Hvorfor kan man ikke 
derivere en dragvolling?» Den hørte du litt for 

mye av i fjor, men du jatter med og ler likevel.
Du visste fortiden din måtte komme fram en 
dag, men du var ikke helt forberedt. Hvor ille 
kom dette til å bli?

to navn, to typer mennesker
Gløsinger og dragvollinger. Vi har til og med 
navn på oss, som om vi er to helt forskjel- 
lige type mennesker. Og ved å ha navn på oss 
forsterker man forskjellene enda mer. Det 
er kanskje ikke så rart at det har blitt en 
tankegang blant gløsinger at de ikke skal like 
dragvollinger. «Der gjør de jo ikke noe 
fornuftig», sier de. «Det eneste de gjør der, er 
å snakke». «Jasså, du studerer på Dragvoll, hva 
blir du når du er ferdig da?». 

Så møter du de personene som synes det er 
helt greit. Det er dem det er mest av, heldigvis. 

«Åja, da er du jo litt kjent i byen!», er den 
vanligste reaksjonen. Og ja, det er sant. Det 
er ikke noe problem å komme seg rundt 
i Trondheim. De som går på Dragvoll er 
ekstremt vante til å ta buss, for Dragvoll ligger 
så utrolig langt fra byen. De på Gløshaugen 
aner ikke hvor heldige de er. 
 Etter et par av disse positive reaksjonene 
føler du deg litt bedre, men likevel har du 
en følelse av at du befinner deg på fiendens 
territorium. Hvorfor var det så rart å si at du 
har gått på Dragvoll? Hørte du i det hele tatt 
hjemme her sammen med gløsingene? Ville du 
noen gang bli én av dem?

dragvoll vs. Gløshaugen
Du, som dragvolling, skjønner ikke helt 
greia med å hate hverandre. Du finner 

kanskje ikke så mange forskjeller mellom 
Gløshaugen og Dragvoll. Men du vet det finnes 
noen. Du har aldri sett så mange gutter i samme 
forelesningssal, for eksempel. På Dragvoll var 
det helt motsatt. Der var det merkelig hvis du 
i det hele tatt så noen gutter. Som dragvolling 
er du også vant til at det regner inne, og du 
trenger ikke gå ut av et eneste bygg for å dra 
til neste forelesningssal. Gløshaugen har så 
mange bygg!

Det er stort og skummelt, det er det ikke 
noe tvil om. Og hvorfor er det så mange folk 
som går med joggesko og ryggsekk? Hvor var 
hipster-ponchoene og skinnveskene? De var 
byttet ut med allværsjakker og en Camelbak- 
drikkeflaske i hver eneste hånd du kunne se. 
Alle går og snakker om merkelige begrep, 
som koking og øving, og du har innleveringer 

hver eneste uke! Alt var annerledes enn på 
Dragvoll. Langs den beryktede Stripa er det stands 
overalt, til alle tider, og det er aldri noe 
problem å skaffe seg gratis kaffe. Så ja, når 
du tenker over det, er det noen forskjeller 
mellom oss.
 Men det er ikke så stor forskjell på linje-
foreningene mellom Dragvoll og Gløshaugen 
(bortsett fra at de har mye, mye mer penger på 
Gløshaugen). Linjeforeningene er kanskje mer 
tradisjonsrike på Gløshaugen, men etter min 
erfaring er de som jobber i dem like aktive, like 
flinke, og like opptatte av at du som medlem 
skal ha det fantastisk i studietida. 

Selv om du har bodd i Trondheim et år fra 
før av, kan du ikke kalle deg noen ekspert på 
alt studenttilværelsen har å tilby. Det er én 
ting som du ikke er vant til, én ting som du 

bare har hørt om historier om før. Nemlig den  
mystiske og hemmelighetsfulle opptaksprøven 
til de forskjellige linjeforeningene. Noe som 
bare de på Gløshaugen må gjennom. Du har 
bare hørt skrekkhistoriene om dette. Og nå 
måtte du gjennom det selv.

Vi er ikke så forskjellige
Så er du ferdig med fadderuka. Du har blitt 
kjent med mange av disse såkalte gløsingene 
som du trodde kom til å være kjempeskumle. 
Du har funnet ut at de ikke er det i det hele 
tatt. Og de har funnet ut at du ikke er så an-
nerledes heller. Hva er du nå? Er du fortsatt 
en dragvolling, eller er du en gløsing? Kanskje 
det ikke er så viktig. Kanskje dragvollinger og 
gløsinger ikke er så forskjellige som du trodde. 
Vi går jo alle sammen tross alt på NTNU.

tekst: andrea bach 
foto: ntnus flickr

Så var dagen kommet. Skolesekken er på, de nyvaska, hvite conversa 
dine er klare for fadderuka, immatrikuleringen er overstått og du skal 
snart møte faddergruppa di. du gleder deg til å begynne på studiet og ikke 
minst ha en skikkelig kul fadderuke. Men det er en ting de andre ikke vet 
om deg – du gikk på dragvoll i fjor.

Fra dragvolling til 
gløsing

dragvoll

Gløshaugen
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Etter kongeleg vedtak den 19. juni vart det  
bestemt at NTNU skal fusjonere med 
høg skulane i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund. 
Det kjem ikkje som nokon overrasking at ein 
fusjon som resulterar i det største universitetet  
i Noreg medfører ein del endringar. For-
håpentligvis blir dei fleste til det betre, med 
meir robuste fagmiljø, tettare tilknytting til  
lokalbedrifter, meir tverrfagleg samarbeid 
og ein breiare emneportefølje. Noko som  
deriomot ser ut til å slå negativt ut for oss  
studentar er den nye studieforskrifta. Dette 
har skapt reaksjonar i studentmiljøet.

Ingen studentmedvirkning
I løpet av sumaren blei eit utkast til studie-
forskrift for det nye NTNU produsert. Bak 
dette står juridiske rådgjevarar og andre  

ansatte ved NTNU. Ingen studentar var  
involvert i denne prosessen. Vår stemme vart 
altså ikkje hørt i utforminga av utkastet til 
det enkeltdokumentet som har mest å seie for 
 korleis det er å være student ved NTNU.

Dette er noko som bryt med korleis NTNU 
vanlegvis drivast. Det er kanskje ikkje noko alle 
veit, men studentar har i mange delar av NTNU-
maskineriet ganske mykje påvirkningskraft. 
Frå styret som sit heilt på toppen og ned til 
fagutvalg på instituttnivå har vi ting vi skulle  
ha sagt, og moglegheit til det. Det er difor  
ekstra skuffande at vi i dette ikkje blei hørt.

Rekordstort oppmøte
Etter at utkastet vart kjent for arbeidsutvalget 
i Studenttinget blei det bestemt at det skulle 
takast opp som sak i det komande student-
tingsmøtet. Studenttinget sine møter er 
opne for alle som vil sitte på bakbenken, og 
dette møtet var ikkje eit unntak. Det viste seg at 
saka engasjerer mange. Aldri før har så mange 

eksterne deltatt på eit møte i Studenttinget 
og vel 130 mennesker inntok Rådssalen 
 i Hovudbygget.

På møtet vart det vedtatt at Studenttinget er 
imot forslaget til ny studieforskrift, og det blei 
raskt oppretta ein underskriftskampanje på  
Internett. Gjennom linjeforeiningane og sosiale  
media blei ordet spreidd, og signaturane  
flomma inn. Berre på den første timen hadde 
over 400 signert.

Vårt siviliserte opprør har til og med 
fått merksemd i nasjonale media. Dagens  
Næringsliv, NRK og fleire har skrive om saka. 
Radioprogrammet Her og Nå hadde innslag, 
og besøkte Gløshaugen for å snakke med  
studentar, og Under Dusken og Universitets-
avisa har sjølvsagt også dekka saken.

dark times are coming
Så kva er det i den nye studieforskrifta som i 
skrivande stund har fått nesten fire tusen til å 
signere og over 60 studentorganisasjonar til å 

signere oppropet? Det er fleire ting som blir 
endra, men dei mest radikale endringane er 
dei som har med tap av studierett å gjere. Dei 
kan oppsummerast slik:

3-gangersregelen på eksamen.
Stryk du tre gangar i eit emne, inkludert 
kont, misser du retten til å ta eksamen i det 
emnet igjen. Om du mister retten til å ta eit 
obligatorisk emne taper du også studieretten 
din.

tap av studierett ved treig studieprogresjon.
Ligg du meir enn eit år bak normert 
studieprogresjon kan du ende opp med å miste  
studieretten din.

Krav til produksjon av studiepoeng.
Om du går eit år utan å produsere studiepoeng 
innanfor studiet ditt kan du og miste studie-
retten din.

I tillegg er det foreslått at det må søkast om alle 
permisjonar frå studiet. Per i dag har alle en 
permisjon dei kan ta ut utan spørsmål.

Meir stress
Noko av det som er med på å gjere student-
miljøet i Trondheim til det beste i Noreg, og 
kanskje Norden, er den unike frivillighets-
kulturen vi har. Mange fryktar at med den 
nye forskrifta vil det bli skumlare å ta store 
verv, som til dømes krevande stillingar i linje-
foreiningar, UKA og Samfundet.

Problem knytta til utveksling har óg 
blitt nevnt. Det er dessverre slik at mange 
opplever at man kjem tilbake etter eit 
semester eller to i utlandet, og ikkje kan få 
godkjent emna man har tatt. Kanskje har 
ikkje emna man på førehand har planlagt  
å ta blitt undervist, eller kanskje dei har blitt 
adgangsbegrensa. Og så står man der da, med 
masse studiepoeng i minus.

Sist men ikkje minst, forslaget kan ramme  
dei som slit mest. SHOT-undersøkelsen 
(Studentenes helse og trivselsundersøkelse)  
viser at NTNU-studentar er blant dei mest 
stressa og dei som har dårlegast psykisk helse. 
Dette er neppe noko som betrar seg av å ha 
trusselen om miste studieretten sin hengande 
over seg.

Det blir frå mange hold påpeikt at krava som 
er foreslått ikkje er urimelege, og at fleire andre  
universitet og høgskular i Noreg har tilsvarande  
reglar. Alt dette er sant. Eg håpar likevel  
innstendig at NTNU tør å skilje seg ut, tør å 
være modige og tør å ta sjansar. Det er det som 
har gjort oss unike til no, og forhåpentligvis vil 
fortsette å gjere det på det nye NTNU.

FRIVIllIGhEIt I FaRE
I forbindelse med fusjonen mellom NtNU og høgskulane i Gjøvik, ålesund og Sør-
trøndelag har det blitt laga eit utkast til ny studieforeskrift. denne kan ende opp med å 
truge frivilligheitskulturen i trondheim. 

dEttE ER StUdIEFORSKRIFtEN 

§I paragraf én i den gjeldande forskrifta står 
det følgande:

“Forskriften gir regler om organisering av 
studier, gjennomføring av vurderinger, krav 
for tildeling av grader og bestemmelser om 
universitetets og studentenes rettigheter og 
plikter ved NTNU”

"For at Trondheim 
fortsatt skal være den
beste studiebyen!"

"Uten fleksibilitet i studiene hadde jeg hverken 
blitt sivilingeniør eller fått meg en utdannelse 
slik Samfundet og UKA har gitt meg."

"Fordi det finnes viktigere ting 
enn å gå ut på normert tid."

"Fordi næringslivet ønsker seg studenter 
som har flere egenskaper enn en  
normert master og karakterer ..."

"Dette vil gå ut over de 
som sliter mest fra før!"
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Planter er levende organismer som trenger 
riktig stell for å overleve. Når du først har 
skaffet deg en plante, så har du et ansvar for 
den. Derfor må du kunne litt om hvordan 
planten din trives best. Vi møtte en innegarter 
på Plantasjen som delte sin kunnskap med 
oss. Hun la stor vekt på faktorer som vann, 
belysning og omgivelser.

Vanning
Vann er essensielt for å holde en plante i live. 
Likevel er drukning den vanligste dødsårsaken 
hos planter. Du lurer sikkert på hvor mye din 
plante skal vannes? Alle planter er forskjellige, 
og har forskjellige behov. Du kan enten søke 
opp planten på internett, eller spørre en ansatt 
i en blomsterbutikk for å få råd om akkurat 
din plante. Likevel fikk vi noen generelle råd.

Først og fremst er det viktig å vite at tykke 
planter skal ha lite vann og tynne planter skal 
ha mye. Har du en plante med blomster skal 
disse aldri få vann på seg. Det vil føre til at 
de råtner og faller av. Planter uten blomster 
foretrekker en dusj fremfor kun vann i jorden. 

Man bør sjekke en gang i uken om plan-
ten trenger vann. En fin måte å gjøre dette 
på, er å løfte på den. Fordi små planter veier 
lite, er vekten du kjenner hovedsakelig vannet i 
jorden. Alternativt kan du sjekke ved å putte 
en finger i potten. Det kan hende det er tørt 
på overflaten, men fint og fuktig ved røttene.

Førstehjelp
Hvis planten oppleves veldig tung eller våt er 
sannsynligheten stor for at du står overfor en 
drukningsulykke. Drukning av en plante skjer ved 
at røttene står i vann og råtner. Slapp av, det er enda 
ikke for sent. Finn et varmt sted, forsikre deg om at 
røttene får luft og start tørking. Hvis røttene ikke 
har råtnet for lenge vil dette gi nytt liv i planten.

I motsatt tilfelle, der planten tørker ut må du 
få liv i røttene på annet vis. Løsningen er å dusje 
planten i vasken så det renner vann gjennom til 
bunnen av potten. Her må man også passe på; én 
tur i dusjen er nok, ellers vil drukning være en fare 
igjen. Hvor mye du må vanne planten kommer an 
på hvor ofte du vanner den, og omvendt.

Omgivelser
En plante lever vanligvis i naturen, så ditt inne- 
klima har mye å si for plantens trivsel. Sollys er 
veldig viktig, og en plante blomstrer kun når 
den får riktig mengde. En tommelfingerregel til-
sier at skillet mellom lyst og mørkt går to meter 
fra et vindu. Det vil si at planter som krever lys, 
generellt alt med blomster må stå nærme vinduet, 
mens grønne planter som er mer hardføre kan stå 
i bokhylla ved veggen.

På samme måte skal ikke planten ha det 
for varmt. Den har det greit i normal inne-
temperatur, men direkte varme fra en radiator 
eller peis vil føre til at den tørker ut for fort. 
Varmen fra disse kildene tørker ut luften og 
skaper et unaturlig klima for planten. På den 
andre siden vil god lufting bidra til et bedre og 
mer naturlig klima, og dermed bedre trivsel. 
Et gammelt hus med mye gjennomtrekk kan 
derfor være en god start for planten.

Næring
For at din nye dekorasjon skal se bra ut, må 
den ha riktig stell. Dette innebærer næring, 
mulig ompotting og jord. Næring er plantens 
mat og er viktig for en fin og sterk vekst. For 
planter med blomster vil næring også øke 
hyppighet av blomstring. Det er anbefalt å 
gi planten næring fra mars til september, når 
planten er i sesong.

Du har flere alternativer når det kommer til 
å mate planten. Flytende føde kan tilsettes hver 
gang du vanner, eller enda lettere, en nærings- 
pinne eller -kule kan plasseres i jorden. Om du 
ikke ønsker å følge anbefalingen kan planten 
leve på bare vann. Dette vil forkorte leve-
alderen og gå utover utseendet, valget er ditt.

Ompotting
Pottestørrelsen er også en viktig faktor for 
plantens trivsel. Hvis røttene stikker ut av 
potten eller ligger i en spiral rundt den, er 
potten for liten. Kaktusene kommer gjerne i 
veldig små potter og vi nok vokse ut av dem 
iløpet av et år eller to. Det anbefales å sjekke 
potten hvert år. En plante kan leve trangt en 
stund, men vil omkomme om situasjonen ikke 
forbedres.

Hvis potten er for liten er det på tide med 
en ompotting. Det fungerer bra å kjøpe en ny 
plastpotte med hull, lik den de fleste plantene 
kommer i. Du vil også trenge litt jord. Her 
er utvalget stort, men en blomsterjord med 
leca er en praktfull jord som kan brukes til det 
aller meste. Hvis du eier en kaktus finnes det 
en egen kaktusjord som kaktusen trives godt 
i. For å drenere bedre i den nye potten kan du 

først fylle et lite lag med lecakuler i bunnen. 
Dette er ikke nødvendig, men minsker druknings- 
faren. Ikke pakk jorden for hardt i potten slik at 
røttene har plass til å gro, og vips din plante lever 
gladelig i flere år.

Ferier
I ferier hvor du reiser bort er det viktig å 
tenke på din grønne venn før du drar. Under 
riktige omstendigheter kan planten overvintre 
og kan fint være hjemme alene i en måned. 
Da bør den vannes først og settes et mørt og 
kjølig sted. Idealtemperatur varierer fra plante 
til plante. Kaktuser tåler ikke temperaturer 
under 15 grader, imens de fleste andre har det 
fint i et rom med 12 grader. Synker derimot 
temperaturen til under 10 grader vil de aller 
fleste planterne fryse ihjel.

På sommertid er det vanskeligere å holde 
en plante i live. Fordi det er varmt tørker 

planten fortere og trenger mer vann. Derfor 
bør du finne det rommet i huset som holder 
seg kaldest og sette planten der når du reiser. 
Blir du borte lengre enn to uker vil planten 
ha behov for vann. Det er flere alternativer til 
dette. Man kan få kjøpt ferievannere som man 
fyller og setter i jorden. Man kan også lage en 
selv ved å fylle en halvlitersflaske, stikke noen 
hull i korken og sette denne i jorden. Man 
for også kjøpt matter som suger til seg vann. 
Disse legges i oppvaskkummen og så settes 
plantene på denne. Eventuelt kan man finne 
en plantepasser.

anbefalinger
Av minst anbefalte planter for studenter finner 
vi dessverre krydderplantene. Disse trives 
overhodet ikke innendørs og krever mye 
direkte sol, luft og vann. Dessuten må man 
plukke av

plantene ofte for å få nye skudd og forhindre 
at de råtner.

Mest anbefalte, derimot, er plante 
gruppen sukkulenter som Aloe Vera og 
lignende. Disse er robuste og klarer seg fint på 
hybelen. Kaktuser er også lettstelte og krever 
minimalt med vann. Ellers er alle kraftige 
grønne planter enkle å stelle, og ønsker man 
blomster er en orkide eller ildtopp et godt valg.

Uansett hva du velger er planter er levende 
liv og vil dø uten omsorg. Er du i tvil om hva 
du skal velge eller hvordan du skal ta vare på 
din utvalgte bør man spør en ansatt der du 
handler. Velger du riktig plante og tar vare på 
den skikkelig har du en grønn venn for livet.

Eksperten anbefaler:

Som student har du nok tatt livet av en plante. det er antageligvis fordi du ikke visste 
hvordan du skulle stelle den, eller hvor mye vann den trengte. I denne 101-guiden vil vi 
dele tips og triks til plantehold med deg.

Planter 101
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Agnetes tomatsuppe

1. /*
2.  * Hjemmelaget tomatsuppe etter mammas oppskrift
3.  * Gir cirka 4 porsjoner
4.  * @author aggiemcswaggie
5.  * @version 1.1
6.  */
7. 
8. import kitchen.*;
9. 
10. public class TomatoSoup {
11.     /* Ingredienser */
12.     Ingrediens smør     = new Smør(2, Enhet.SPISESKJE);
13.     Ingrediens hvetemel = new Hvetemel(3, Enhet.SPISESKJE);
14.     Ingrediens løk      = new GulLøk();
15.     Ingrediens tomatpure= new Tomatpure(1, Enhet.BOKS);
16.     Ingrediens vann     = new Vann(8, Enhet.DESILITER);
17.     Ingrediens tomater  = new HakkedeTomater(1, Enhet.BOKS);
18.     Ingrediens rømme    = new Rømme(1, Enhet.KLATT);
19.     ArrayList<Ingrediens> krydder = new ArrayList<Ingrediens>
20.                ("timian", "salt", "pepper",
21.                 "buljong");
22.     public TomatoSoup() {
23.         /* Fremgangsmåte */
24.         Collection<Ingrediens> gryte = new Gryte();
25. 
26.         gryte.smelt(smør);
27.         gryte.add(løk);
28.         while (løk.status != Color.GYLLEN) {
29.             gryte.stek();
30.         }
31.         gryte.addAll(Arrays.asList(tomatpure, mel));
32.         
33.         while (gryte.underOpprøring == true) {
34.             gryte.stir();
35.             gryte.add(vann);
36.             gryte.kokOpp();
37.         }
38.         
39.         gryte.addAll(Arrays.asList(tomater, krydder));
40.         
41.         Thread.sleep(480000); // la det koke i 8 minutter
42.         
43.         bowl.add(rømme);
44.         public boolean enjoyMeal = true;
45.     } 
46. }

Send oss  
ditt bidrag på:

redaksjonen@online.ntnu.no

skapkokk?  
glad i mat?

Smart
Vi er på jakt etter deg som mener 
verden fremdeles har til gode å se 
de beste løsningene innen teknologi 
og kommunikasjon

Setter du pris på et høyt faglig fokus i uformelle  
omgivelser, kort vei til sjefen og kultur for  
entreprenørskap sender du en mail til hei@knowit.no

Knowit er et av Skandinavias ledende miljøer innen 
teknologi og kommunikasjon. Vi jobber med ledende 
merkevarer innen offenlig og privat sektor, og tar  
ansvar for våre kunders verdiskapende prosesser.

knowit.no
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Refresh I denne spalten oppdaterer vi deg kort  om hva som har skjedd på IdI, hos Online  og ellers i studiebyen siden forrige Offline.

Studenttingsvalg

15.-23. oktober skal det velges nytt Studentting. Studenttinget er 
øverste tillitsvalgte organ for alle studenter ved NTNU. Kandidatfrist er 
5.	oktober.	Les	mer	på	studentvalget.no

Valg av studentrepresentanter til NtNU-styret.
Tre studenter som skal sjefe over rektor skal velges for den neste 
perioden. I disse tider med store omveltninger er det ekstra viktig med 
gode representanter. Bruk stemmen din!

John Kolstad som ridder av indre lager, tredje grad.
Under årets immatrikuleringsball ble John Hanssen Kolstad slått til 
Riddere av indre lager, tredje grad, for sin mangeårige og allsidige 
innsats i linjeforeningen. Offline gratulerer!

Erudio 10 år

Linjeforeningen	for	lektorutdanning	ved	Dragvoll	fyller	10	år	i	år.	Vi	
gratulerer!

Emil og Placebo gifter seg
Søt musikk har oppstått mellom linjeforeningen for energi og miljø og 
linjeforeningen for medisin. Offline ønsker dem alt godt i årene 
fremover.

Jubileumskomiteen søker medlemmer
Vil du bidra til at Onlines 30-årsjubileum skal bli uforglemmelig? Send 
en kort søknad til jubkom@online.ntnu.no. Søknader behandles 
fortløpende.

OKt

06BEDPRES
Bedriftspresentasjon 

med capgemini

SEPt

29 KURS
Kid - Sikkerhet og 
hacking

SEPt

28 KURS
computas-kurs

SEPt

24 sosiaLT
Blåtur

OKt

29BEDPRES
Bedriftspresentasjon 

med acando

OKt

28KURS
Kurs med Bekk 

del 2/3

OKt

15BEDPRES
Bedriftspresentasjon 

med accenture

OKt

05 KURS
Kurs med Mesan


