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LEDER
En ode til Vitnemålet

Nok en gang er desember måned nådd oss og med seg bringer den jules-
temning, vintertid og eksamensstress. En av disse er ikke som de andre. Vi 
i redaksjonen tenker det er viktig å ta seg en pause i all lesinga, og persolig 
synes jeg det ikke finnes noe bedre pause en et Vitnemål. For ja, selv om 
jeg er den første som får se et ferdig eksemplar og har lest gjennom alle 
tekstene et par ganger mer enn den gjennomsnittlig LURingen, så drar jeg 
fortsatt ofte tilbake til gamle sider med et smil om munnen. Å jobbe med 
Vitnemålet har vært en av de beste delene av de to siste årene, og avisa 
gikk fra å være en måte å bidra til Spanskrørets fantastiske miljø til en 
lidnskaplig, personlig glede. Om det ikke allerede var klart er dette en litt 
anderledes leder enn de jeg har skrevet tidligere. Dette vil nemelig være 
min siste leder og min siste utgave som Bibliotekar. Jeg vil dermed utnytte 
denne muligheten til å ta et tilbakeblikk på årene som har gått. 

Den første utgaven som ble gitt ut etter jeg gikk inn i stillingen kom i Mars 
2017. Dette er da den minste utgaven som har blitt gitt ut i min tid, og da 
er det ikke bare snakk om antall sider. Jeg er ærlig fortsatt ikke sikker på 
hvorfor formatet ble så lite. Denne utgaven ble mye utnyttet til å sjekke 
hva som funket, ettersom jeg kom inn i stillingen med ganske blanke ark. I 
tillegg til å ha en av mine favorittfilmanmeldelser introduserte utgaven tre 
ting som siden har blitt gjengangere her i avisa: Siri sin poesi, informative 
emnevurderinger og ”Vitnemålet tester.” Dette var nok også Vitnemålets 
dårligste test (utført og skrevet av undertegnede.) En mye bedre test finner 
du i dette bladet sammen med dikt og emnevurderinger. 

Neste utgave kom 2 måneder senere i mai. Det som kanskje var mest 
merkbart med denne utgaven var midtsidebilde som blidgjorde ønsker 
fra medlemsmassen. Dette var også starten på Jørgens horoskop saga som 
hadde sitt siste kapittel i forrige utgave. I utgaven fikk vi også hylle våre 
sportslige LURinger med ubeseiret serie, noe vi får lov til å gjøre igjen i 
denne utgaven!  

I oktober 2017 sin utgave var det som i år fadderuka som regjerte. Dette 
var i tillegg den første utgaven hvor Spanskrøret sto uten utgifter takker 
være støtte fra ILU. Selvom det ikke alltid var like lett å fikse med det 
økonomiske var det vel verdt det for å stryke 15 000kr fra Spanskrørets ut-
gifter. Det beste med denne utgaven personlig var endringa av testene. Fra 
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og med denne utgaven ble Vitnemålets tester en sosial begivenhet der Re-
daksjonen ble samlet. Flere av mine beste minner har blitt skapt i samspill 
med disse testene og den fantastiske gjengen jeg har jobbet med disse åra. 

Desember utgaven sin kuleste del var ”Hjemme hos” intervjuet der to av 
våre skribenter hadde blitt invitert hjem til selveste Per og Kari Hag! Skal 
innrømme at det kom litt sjalusi fra denne kanten. Denne utgaven har jo 
såklart og et ”Hjemme hos”- intervju!

Nytt år, nye Vitnemål! Februar utgaven dro med seg kjærligheten i Vitne-
målets mest romantiske utgave og utgaven med den beste filmanmeldel-
sen etter denne Bibliotekaren sin mening! I tillegg startet denne utgaven 
det gjengående temaet for årets midtsider: Spanskrørets komiteer! I denne 
utgaven har vi nådd komite nummer fire.

Mai utgaven inneholdt til da Vitnemålets beste opprettholdelse av 
språkkvota, men jeg har en følelse at denne utgaven slår den. I tillegg var 
dette Vitnemålets siste kryssord fra Ida. Heldigvis har Tore tatt over med 
sine fantastiske rebuser, som du kan finne lenger ut i bladet.

Vårt forrige møte med Vitnemålet kom i oktober, og er den største utga-
ven siden avisens start! I tillegg er det til nå min favoritt. LUR gravlunden, 
horoskop sagaens slutt, den beste testen (<3) og alt det andre fantastiske 
innhold gjorde dette til en liten fremtidig klassiker for meg. 

Jeg er utrolig takknemelig for de siste to åra. Gjennom Vitnemålet og ver-
vet har jeg blitt kjent med noen av de beste menneskene jeg kjenner og fått 
opplevd og lært så mye jeg ikke ville gort uten det. Vitnemålet har, uten å 
overdrive, blitt ”babyen” min. Og ikke minst er jeg utrolig takknemelig for 
tilliten jeg fikk av dere.  

Selv om jeg ikke kommer til å si meg ferdig med Vitnemålet på mange 
år skal det bli godt å trekke seg litt tilbake og gi fakkelen videre. Jeg har 
ingen tvil om at min etterfølger kommer til å gjøre en fantastisk jobb og 
bringe Vitnemålet til nye høyder. Jeg tviler heller ikke på at det nye styret 
vårt kommer til å fortsette å opprettholde og bringe videre den fantastiske 
linjeforeningen vår. Bla om hvis du vil bli bedre kjent med dem!

Takk for nå, det har vært en sann glede! 

Ferdinand Marnburg, Bibliotekar
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  Tekst:Morten Nygård
Etter flere måneder med hype, var dagen endelig kommet. 21. Oktober gikk 
XYZ-faktor av stabelen for et stappfullt R1 på Gløshaugen. Litt over 200 mennes-
ker møtte opp for å kose seg med øl, samhold og underholdning. Undertegnede 
var tilstede med lommelerka fylt opp med 60% på innerlomma. Det var kanskje en 
feiltakelse, da noen av opptredenene er litt tåkete i minnet. 
Showet startet med en forrykende introduksjon av dommerne, laget av ProKom; 
Nablas filmgruppe, etterfulgt av en enda mer forrykende dans av Magnus Tvilde 
og resten av dommerkompaniet. Alle seks linjeforeningene i NV-gangen var godt 
representert med innslag som sang, dans, rap, standup og musikk fra assorterte 
merkelige lydkilder. Spanskrøret var selvfølgelig også representert med vakker 
sang fra Julie Navelsaker og høylytt sang fra våre fantastiske fyllekor Kråkeluren 
og Luremus. Det ryktes at Luremus hadde en vanvittig tilstedeværelse på scenen, 
med dancemoves, gestikulasjoner og pizazz, mens Kråkeluren sto, i kjent positur, 
som et dusin oppreise tømmerstokker. Undertegnedes forklaring på hvorfor dette 
skjedde er som følger; Kråkeluren er blitt så vant til å opptre med buxorna nede 
på anklene at det er blitt en del av vår natur å ikke bevege oss for mye på scenen i 
frykt for å ramle pinnstiv og søle øl.

Med kveldens to høydepunkter dekket, kan jeg jo si noen ord om vinnerne. Classy 
Glass er en duo fra Volvox & Alkymisten som presenterte sitt litt spesielle talent; 
nemlig å spille på, you guessed it, glass! Deres tolkning av kjenningsmelodien til 
Game of Thrones var sannelig imponerende og dessuten nok til å sikre seieren 
for V&A. Publikumsfavoritten var, i følge antallet stemmer, et innslag fra Høisko-
lens Chemikerforening. Deres vakre kjærlighetserklæring til typesettingssystemet 
LaTeX rørte mange hjerter samtidig som det også vekket begjær hos flere rundt i 
salen. Personlig husker jeg verken teksten til sangen, melodien eller i det hele tatt 
hvilken sjanger av musikk det var. Det jeg derimot husker er at midt i nummeret 
kom det sprettende inn på scenen en kar iført full lateksdrakt og alt som der måtte 
medfølge. Fra det øyeblikket av tok opptredenen en bisarr vri, som helst burde 
oppleves i stedet for at jeg beskriver mitt tåkete minne av det. Et annet nummer 
som skapte god stemning var N.W.A aka Nablas With Amplitudes aka Gløshau-
gens største G’s som fremførte en hjemmesnekra raplåt. Igjen er jeg tilnærmet helt 
blank på teksten, men jeg husker en strofe, eller rettere sagt en diss, fra sangen. 
”Spanskrøret? Mener du bøttekottet?” Ouch!
Dersom du, mot all forventning, noen gang har lurt på hva en studentbacalao er, 
var heldigvis Kjøttbandittene på plass for å gi en rask og helhetlig definisjon. En 
studentbacalao defineres altså som nudler med makrell i tomat.
Utover de opptredenene jeg nå har beskrevet, har jeg veldig lite mer å tilføye. Er du 
nysgjerrig på de andre flotte opptredenene, anbefaler jeg å snakke med noen som 
var mer tilstede mentalt, eller vent til hele showet legges ut på youtube.
PS: Har noen sett lommelerka mi? Den er svart med en Batman-logo på. På forhånd 
takk.



6 med styret 
Skrevet av Viggo Skarby og Hanna Flikke. 
Den 12. november var det tid for høstens viktigste begivenhet, valg av 
det nye styret for 2019! Valget var preget av intensiv konkurranse og 
rolig stemning, eller var det omvendt!? Etter mange runder med spørs-
mål fra publikum som fortsatt var mette på ribbe og vin fra julebordet 
ble det nye styret valgt. Vi så noen gjengangere og noen nye fjes, og for 
å bli enda bedre kjent har vi stilt dem 6 spørsmål:

1: Hva gleder du deg aller mest til i ditt kommende verv?
2: Hva er ditt livsmotto?
3: Hvis du ikke hadde gått lektorstudiet; hva hadde du gjort da?
4: Hvorfor maler katter? (Se slutten av artikkelen for svar.)
5: Hvis du var på Titanic og kunne kun redde én fra det tidligere styret; 
hvem ville du reddet?
6: Hvis du måtte gi et nytt navn til linjeforeningen, hva hadde det 
vært?

På spørsmål 5 ble vi usikker på om gjenvalgte styremedlemmer enten 
hadde glemt at de selv var en del av det tidligere styret eller om de 
bare er utrolig uselvisk. 
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Ina Rosenhaug Bjørset
Rektor
Matematikk og biologi, 2.klasse

1: Selvfølgelig å delta på Spanskrøret 15-års-
jubileum! 
2: “Ta livet som det faller seg” 
3: Hadde sikkert fortsatt sittet på et grupperom på 
Handelshøyskolen haha. 
4: Så lenge det ikke står i en av biologibøkene våre 
så kommer jeg aldri til å vite hvorfor.
5: Anne fordi styrevors med henne alltid er artig! 
Eller kanskje Rolf, så kunne han bare ha fiksa Tita-
nic med all gaffateipen sin. 
Hanna: Hva med deg selv da? 
Hmm faen var det ja. Vel Rolf hadde redda alle 

med gaffateipen sin så da hadde han redda meg og da haha. 
6: Hmmmmm, hadde delegert den jobben videre. 

Kristine Larssen
Inspektør 
Matematikk og informatikk, 1.klasse

1: Jubileum og revyer og sånne ting, det synes jeg 
er veldig gøy. Gleder meg også til å leke meg med 
nettsiden.
2: “Nei fy faen”
3: Jeg har studert psykologi før da. Enten psykolo-
gi eller informatikk.
4: Fordi de er skjønne og kunstneriske.
5: Jeg hadde blitt drept om jeg ikke sier Ina, så Ina. 
Hanna: Ikke deg selv? 
Nei haha, setter andre først.
6: Jeg skjønte ikke først at Spanskrøret ikke hadde 
noe med spansk å gjøre... Lærerværelset kanskje.



Eirik Runshaug
Kontorsjef
Matematikk og fysikk, 2.klasse

1: Å gjøre mitt beste for å forbedre kontoret og 
å se hvor bra det kan bli.
2: “Det ordner seg”
3: Oi! Tror jeg hadde studert noe IT-greier. 
4: Har ikke det et eller annet med kommunika-
sjon med mennesker å gjøre?
5: Ida fordi hun er så skjønn. 
Kommentar frå Silje: Ville du ikkje redda deg 
sjølv..?
Å faen...
6: Vårt andre navn er jo allerede LUR da. 

 

Tore-Andre Øverby
Fagleder
Matematikk og kjemi, 2.klasse

1: Hmm. Eksterne arrangement og quiz.
2: “Å lære ved å gjøre”
3: Da hadde jeg gått veterinærstudiet.
4: Fordi de er mer kreative enn meg. 
5: Rolf fordi han kan kose med meg mens vi 
begge drukner. 
6: Spanskrøret har med straff å gjøre, så Skam-
mekroken. 
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Silje Huse Skauge
Personalansvarleg 
Matematikk og biologi, 2.klasse

1: Oi. Å arrangere immball fordi det er den største 
eventen ein får lage som personalansvarleg. 
2: “Får du E så er du med” og “Det kan du fint 
drite i”
3: Då hadde eg studert bioteknologi eller kva det 
heiter. 
4: Fordi dei liker nærværet MITT!
5: Hehhe, eg måtte ha redda Ina fordi ho er min 
guide vidare som personalansvarleg. 
6: Det kan du fint drite i å spørre om! … 
Spanskrøret er ganske fint, men “Ingen gode for-
slag”.

Per Sebastian Alnes-Svae 
Gymlærer 
Matematikk og fysikk, 2.klasse

1: Å ha det jævlig gøy med en jævlig fin gjeng.
2: “Livet er kort, spill bridge”
3: Da ville jeg ha reist og opplevd verden. 
4: For å vaske den skitne kroppen sin. 
5: Nå må jeg prøve å komme på hvem som var 
i det tidligere styret… Magnus fordi han alltid 
spanderer god vin på oss alle. 
Hanna: Altså ikke romkameraten din Eirik? 
FAEN!!
6: Spanky fordi man får seg en smell når man 
finner ut at det ikke er en vanlig lærerutdan-
ning.



Maren Elgsaas Jenssen 
Vaktmester 
Biologi og kjemi, 3.klasse

1: Jeg gleder meg til jubileet og alle de andre 
arrangementene. Og kjelleråpningen i januar 
selvfølgelig!
2: “Hvis ingen husker det så går det bra”
3: Tror jeg hadde studert biologi uansett.
4: Huff, sånne spørsmål ja. Fordi det er av-
slappende?
5: Rolf fordi han kunne holdt meg varm.
6: Kunne ha hett Spanky. 

Morten Nygård
Bibliotekar
Matematikk og fysikk, 2.klasse

1: Oi. Gleder meg veldig til å se hvordan de har 
det i andre linjeforeninger, og å se arrangement 
og revyer. Og daljer og pins! Jeg er en manisk 
samler.
2: “If it ain’t broken, don’t fix it”
3: Hvem vet om jeg ennå hadde vært i live da. 
4: Ville tippet at det er noe de har funnet på for å 
etterligne mennesker. De er attentionwhores.
5: Tror jeg hadde reddet Eirik fordi han er en kul 
kar å dra på konsert med. 
6: Kontegjengen!
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Bjarte Møllerup Boge
Faddersjef
Matematikk og fysikk, 2.klasse

1: Ehhh fadderuka.
2: “Nyt dagen og tenk framover”
3: Medisin hehe. 
4: Det er en del av parringsprosessen. Det viser 
at de koser seg. 
5: Vanskelig spørsmål. Jeg er så dårlig på dilem-
ma. Rolf fordi han er en joker å ha med i Spansk-
røret.
6: Spanky fordi vi har fått nytt domene: spanky.
no.

Hvorfor maler katter egentlig?

Lyst å bli bedre kjent med katten din? Eller er du generelt bare nysgjerrig? I følge 
forskning.no (troverdig kilde) oppstår malelyden når luft passerer vibrerende mus-
kler i strupehodet, kattens stemmebånd, som sammen med andre mekanismer lager 
den rumlende lyden. Dette gjør de bevisst og ubevisst, og en katt kan mjaue og male 
samtidig! En kombinasjon av maling og majuing gjør katten for å få oppmerksomhet, 
spesielt når den vil ha mat. Akkurat hovedårsaken bak maling er ikke avklart, men 
lyden skaper trygghet mellom moren og avkommet. Men what, du har en hannkatt 
eller en hunnkatter uten unger hjemme sa du?! Nå katter blir kost med er malingen et 
signal på at den har det godt og trygt. Det kan derimot også være et tegn på at katten 
er nervøs, har smerter eller er på vei til å dø. 
For å få opp humøret i denne stressende eksamensperioden har jeg lagt til et bilde av 
katten min, in mid purr som det heter på godt norsk. 



Realfagskjelleren
Tekst: Maren Jenssen
Foto: Fredrik Alnæs

Realfagskjelleren er et utested for studenter og ligger i Herman Krags 
vei 12 på Moholt. Kjelleren driftes av Kjellerstyret, som består av 
frivillige studenter fra Spanskrøret, Delta, Volvox & Alkymisten og 
Online. Realfagskjelleren startet opp i 2001, men ble stengt i 2016 sam-
tidig som de andre kjellerne på Moholt på grunn av brannsikkerhet i 
lokalene. Etter å ha driftet Moholt Barnehage sammen med de andre 
Moholt-kjellerne, fikk Realfagskjelleren igjen åpne til fadderperioden i 
2018. Realfagskjelleren holder åpent hver fredag i løpet av semesteret. 
Nå i eksamensperioden er det stengt, men det åpner igjen så snart vår-
semesteret starter.  Siden Kjellern har skjenkebevilling, må man ha med 
gyldig legitimasjon på alle arrangementer. I tillegg til fredagsåpent, 
arrangeres det andre arrangementer som kråkelurøvinger, LURemu-
søvinger, FestFørBarneTV, strikk og drikk, quiz med mer på Kjelleren.
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SERIEMESTERE IGJEN!
Tekst: Eivind Sundfør
Gratulerer til Spanskrøret innebandy som er seriemester igjen, den andre se-
songen på rad. Denne sesongen har vi vunnet alle kampene og beholder selv-
følgelig navnet «The Invincibles». Det var mange vanskelige og morsomme 
kamper denne sesongen, blant annet kampen mot DNB og som var en knepen 
2-1 seier og kampen mot Sport og Trim der vi måtte forsvare oss store deler 
av kampen, men kom seirende ut til slutt. Siste kampen mot Binnebandy var 
også spennende siden vi manglet flere spillere, men vi kjempet hele kampen 
og alle som spilte var på et høyere nivå enn vanlig.

Hvis vi går tilbake før sesongen startet, så skulle man ikke forvente at vi 
vinner serien i år. Vi mistet nemlig halvparten av laget og det kan ha gjort 
trener Robert en smule nervøs. Det var vanskelig å rekruttere nye spillere, 
men heldigvis kom det to nye spillere som har blitt de to viktigste spillerne for 
laget i år. Nykommerne Marthe Gjelstad og Knut Solheim starta i august på 
innebandy laget, og selv om de ikke hadde spilt innebandy før så tok det ikke 
lang tid før de var på samme nivå som resten av gjengen.

Selv om vi mistet mange spillere så har vi blitt enda bedre i år enn forrige se-
song. En morsom funfact er at vi har ikke tapt en kamp siden 24. oktober 2017. 
Det er nå over et år siden. Denne statistikken gjelder ikke bare for kamper, 
men vi har heller ikke tapt en eneste treningskamp, noe som Smørekobben 
kan være lei seg for.
Det er vanskelig å være et lavterskelslag når vi vinner hele tiden, men vi 
ønsker at flere skal bli med på dette eventyret. Det er utrolig god stemning på 
laget, og med en god trener som Robert er det enkelt å lære seg å spille.

Årets Invincibles lag: Rolf Klokkerengen, Ola Elfmark, Eivind Sundfør, Morten Solberg, Øyvind Lien (K), 
Knut- Andrè Gunnerød, Lars Lillebakk, Knut Solheim, Marthe Gjelstad, Mikael Rosendahl, Robert Balfour



Vurdering av Emner
Vurdert av Siri Eskeland og Eirik Berg

Analytisk kjemi grunnkurs:
Studiepoeng: 7,5 Øvinger: Frivillig Lab: ja

Analytisk kjemi foreleses av Øyvind Mikkelsen. En riktig så koselig 
fyr, som bruker ca tre uker på å komme i gang med å gå gjennom det 
som faktisk er pensum i faget. Øvingene er frivillige og ble ikke gjort 
av undertegnede, og det blir derfor ikke lagt noe videre vekt på disse 
i denne anmeldelsen av fag. For LUR-studenter (og andre som har 
lyst) blir det satt opp en egen intensiv labuke, der man gjør alle de fire 
lab oppgavene i faget på en uke, i stedet for over fire som alle andre 
gjør. Dette er supersmuud, da man slipper å stresse fra praksis, og så 
blir man ferdig med det. Fra hver lab skal det skrives en rapport, som 
man leverer i gruppe på rundt fire. Fristen for å levere labbrapportene 
er noe vage, men da jeg tok faget var det “en gang før eksamen”. Det 
anbefales uansett å gjøre de så fort som mulig. I faget er det også mulig 
å få 30 ekstrapoeng (som teller som 30/100 til eksamen) ved å leve-
re noen utvidede rapporter. Her får man poeng for å ha så så mange 
kilder og diskutere så så mange feilkilder. Merk at dette er poeng man 
får uansett, slik at man kan ende opp med å trenge kun 11 poeng på 
eksamen for å sikre seg en ståkarakter. I tillegg til labene (som stort sett 
består at titrering) er det en eller to demolaber, der man blant annet får 
målt hvor mye gull man har på tommelen. Videre skal Mikkelsen ha 
skryt for de koseligste spørretimene, der han serverer gløgg og pepper-
kaker. Faget er veldig greit, og jeg kan nærmest garantere at du blir 
ganske god på titrering. 

Vurdering: Det nærmeste man kommer gratisfag på Gløs.
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Annmeldelse av TKJ4130, Organisk syntese, laboratorium
Studiepoeng: 7,5 - Sju laboppgaver og en prosjektoppgave 

Kurset er, som du kanskje har gjettet, et labkurs i organisk kjemi. Kur-
set bygger videre på det man har lært fra labkurset i KJ1020 Organisk 
Kjemi, og fra KJ2022, Spektroskopiske Metoder i Organisk Kjemi. I 
tillegg kreves det også at man har TKJ4150, Organisk Syntese, samtidig 
som labkurset om man ikke allerede har hatt det. Dette kan altså ses på 
som et noe snevert fag, som bare er aktuelt for de av oss som har sett 
lyset og valgt organisk kjemi som hovedretning.  
Elisabeth Egholm Jacobsen er emneansvarlig, men man vil møte på 
de aller fleste ansatte som jobber med organisk kjemi i løpet av kurset. 
Kurset er organisert slik at man i sju uker gjennomfører en syntese av 
et stoff per uke. Før hver lab må man gjøre et grundig forarbeid med 
å skrive ned mengde reagenser, prosedyre, reaksjonsmekanismer og 
gjennomføre en «sikker jobbanalyse». Hvert eksperiment gjennomføres 
over to labdager per uke. Altså må man regne med å bruke minst 10 
timer på lab hver uke. Videre skal det skrives en omfattende rapport 
med resultater fra TLC, IR, H1-NMR og noen utvalgte analysemeto-
der avhengig av eksperimentet. Disse rapportene danner grunnlaget 
for 70 % av karakteren i kurset, og man bør derfor regne med å bruke 
lang tid på disse, alt fra 5 til 10 timer. Etter disse sju eksperimentene 
får man utdelt en prosjektoppgave, som teller 30 % på karakteren, med 
tilhørende veileder fra organisk-gjengen på instituttet. Prosjektet kan ta 
alt fra 30 til 60 timer avhengig av prosjektet man får utdelt og kravene 
veilederen stiller.   
Kurset er uten tvil det mest arbeidskrevende faget i organisk ret-
ning, men det er overkommelig; i alle fall om man utsetter skriving 
av bacheloroppgaven i kjemi (KJ2900) til etter at man er ferdig med 
labkurset slik undertegnede gjorde. Samtidig er det uten tvil det mest 
givende faget med tanke på læringsutbytte. Etter et par uker med lab 
opplever også de fleste at det er ganske gøy og koselig å være på lab, 
men det kan muligens skyldes en form for Stockholms Syndrom eller 
høye konsentrasjoner av løsningsmiddel i lufta inne på laben. Mulig-
hetene for kok er heller ikke så ille da de sju første eksperimentene er 
ganske like fra år til år. Det kan også nevnes at det skal godt gjøres å få 
dårligere enn C i faget.  

Vurdering: Det lengste man kommer fra gratisfag på Gløs. 





FAGKOMITEEN



Filmanmeldelse – Alene Hjemme
Tekst: Magnus Eggen

Hei, og hjertelig velkommen til dagens program. Julen er her, og det er et 
sikkert tegn på at julen nærmer seg. Hva kan vel da være mer naturlig enn å 
ta frem en skål med popcorn, en varm kopp kakao og sette på en god, gam-
mel juleklassiker for å komme i julestemning? Nei, spør du meg, så spør jeg 
deg, og da er vi på mange måter kommet like langt for det var jo jeg som stilte 
spørsmålet i utgangspunktet. I dette programmet skal jeg anmelde Alene 
Hjemme, som er en film som handler om jul, og det å være alene hjemme. Det 
å være alene hjemme kan nok mange kjenne seg igjen i, også det å feire jul, så 
sånn sett har denne filmen alt som skal til for å treffe menigmann rett i nytel-
sesblinken. 

Filmen handler om unggutten 
Kevin McCallister, spilt av 
Macluallelyl Colki, som er i ferd 
med å bli med sin fullfunksjonelle 
familie på juleferie til Paris. På flyet 
til Paris går det plutselig opp for 
den fullfunksjonelle familien at de 
har glemt Kevin hjemme. Fort gjort. 
Ja, og tro det eller ei, konsekvensene 
av dette er da at Kevin, ett av familiens barn, må være hjemme alene i julen. 
Det er dette filmen handler om da, at Kevin er hjemme alene. Er han hjemme 
alene i det gamle Egypt? Nei. Er han hjemme alene i antikkens Egypt? Nei. 
Han er nemlig alene hjemme i USA. Der våpen er lov. Det betyr at dette fort 
kan bli mer spennende enn internettquizen «Hvilken sjakkbrikke er du da?». 
Jeg tok denne quizen en gang, og det var ganske spennende, det skal jeg ærlig 
innrømme, men ikke fullt så spennende som den gangen jeg kjøpte en pakke 
Bjørn Borgs boxershorts usett på internett, fikk de i postkassen og skulle prøve 
de for første gang. Joda, de passet de, men det var mer lettelse enn glede i det 
øyeblikket for å si det sånn. Jeg gjør ikke slikt ofte, men noen ganger må man 
være litt crazy og utfordre skjebnen. 

Uansett, det tar ikke mange timene før Kevin får besøk av to skikkelser, Marv 
og Harry (ikke Potter, kjent fra filmer som Harry Potter og Trollmannen med 
arret i panna) som ikke kan beskrives som noe annet enn litt, for ikke å si mye, 
utenom det vanlige. Kevin innser at dette kan bety trøbbel i Rhodos, og tar 
raskt affære. Kevin legger noen feller slik at tyvene skal få det vanskelig med å 
stjele tarantellen til den tjukkete og piggsveisete broren til Kevin. Dette strek-
ker seg fra klinkekuler på gulvet til klinkekuler i trappa. En kan si mye om 
Kevin, for all del, men den gutten glemmer ikke å stille klokken til istid når 
man må det. Tyvene går i fellene og dette er filmens gang og gangens film.
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3 ting jeg liker med filmen:
1) Kule action-klipp. Den ene scenen gjorde at jeg sølte Oboy i beste sendetid.
2) Lite judo. Slutta i fjor.
3) At det ikke står «Home Is Where The Heart Is» noe sted i hjemme til den 
fullfunksjonelle familien.
4) *SPOILER* At Kevin aldri bruker dynamitt på skurkene. Det hadde blitt for 
mye.
 
Ja, denne filmen har det meste som kan sette deg i julestemning. Alt fra forfris-
kende vold til gamle menn med lumske intensjoner. Det er også en gammel 
dame i filmen. Den gamle damen har ingen spesiell funksjon i filmen, annet 
enn å minne deg og dine nærmeste på at det finnes gamle damer. Selv om det 
er mange ting som går an i filmen, er det også mange ting som ikke går an. 
Dette trekker litt ned syns jeg. Det viser seg også at finnes både én, to og tre 
oppfølgere til denne filmen. Dette er like sjokkerende som at Langbein heter 
Gamle Sædbeist McDuck på dansk. Meget.

Personer over hele verden er av den oppfatning at man rett og slett ikke kan 
feire jul før man har sett Alene Hjemme. «Nei, jeg kan rett og slett ikke feire 
jul før jeg har sett Alene Hjemme. Jeg vil si at denne filmen, Alene Hjemme 
altså, ja, det er tidenes beste julefilm. Det vil jeg driste meg til å hevde», sier 
de. Og dette kan jeg saktens være enig i, dersom man ser bort fra Flubber 
(1997).
Flubber regnes av mange som tidenes beste julefilm, om ikke 
tidenes beste film gjennom alle tider. Flubber handler om den 
helsprø professoren Philip Brainard som utvikler et grønt 
slim som kan trosse gravitasjonskreftene og få ting til å fly. 
Han kaller slimet for Flubber, og en kan bare forestille seg 
hva slags tullete situasjoner professoren og Flubber 
havner i. Jeg ler og ler av hva slags ablegøyer dette 
grønne slimet kan finne på. Du Flubber, du Flubber. 
Grønn er jo også fargen på et juletre, og filmen er 
således perfekt som julefilm. Derfor synes jeg man skulle 
slått sammen Alene Hjemme og Flubber for å lage den 
ultimate julefilm. Den kan hete Alene Flubber, eller Jurassic 
Park 2: Alene Flubber. Livet er uansett for kort til å krangle om småmynter på 
liten tue. Finn deg en god venn, hund eller han, og snurr begge filmer. Julen er 
til for å snurres. 

Terningkast: Jule-Flubb.



Spanskrørets julebord
Tekst: Kristine Larssen

10. november var det duket for spanskrørets årlige julebord. Anled-
ningen var selvsagt lagt til Folkets hus på Ranheim. En stor forbedring 
fra i fjor var at denne gangen slapp Eirin å spise med skje, ettersom 
arrkom hadde sørget for nok bestikk til alle mann. Bildeveggen bar 
derimot tydelig preg av denne krevende bestikkinnsamlingen; noen 
hadde prestert å klippe ut bildeveggens 2 tall speilvendt, som om det 
var for mye å kreve av en fremtidig realfagslærer… 

Utover kvelden bidro Lurveleven med vakre julesanger som vekket 
julestemningen til alle mann. Videre fremførte Luremus tidenes beste 
versjon av en stillenatt noen sinne, og Kårkeluren leverte som alltid; 
fengende toner med buksene nede. I tradisjonen tro ble det også tatt 
opp nye æresmedlemmer. I år var det Ole-Martin Kulild, Hans Kristian 
Strandli Vie og Jørgen Sunnvoll som hadde gjort seg fortjent til dette. 
Sist men ikke minst ble ny julebordrekord i hooking satt ettersom to 
LUR studenter ble observert klinende i mer enn to timer i strekk. For 
en het og vellykket aften det ble og om man ikke hadde julestemning 
nok fra før så fikk en det i hvertfall etter julebordet!
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Heime hjå Glenn
Tekst: Stian Nygård, Eirik Runshaug og Sveinung H. Seltveit
Foto: Stian Nygård

Glenn Kampesveen har i løpet av sitt fyrste år på LUR vorte eit kjent og kjært 
fjes for lektorstudentane. Mange har nok sett han i Naborevyen, i LURve-
leven, på kontoret eller på arrangementa til linjeforeninga. Det mange ikkje 
veit er at han har mykje spanande å by på; mellom anna ei lang og allsidig 
dansekarriere, verdas største tesamling og verdas nest største plantesamling. 
Me gledar oss til å verte betre kjent med Glenn!

Me vert møtt av ein blid, men litt nervøs 2. klassing som skal vise fram hei-
men sin etter den gjevande 4K-føre-
lesinga tysdag ettermiddag. Me er 
spente på å finne ut av kven som byr 
på det beste selskapet: Glenn Kam-
pesveen eller førelesar Peter Lind-
qvist? Fulle av forventning set me 
oss på bussen retning Strindheim, 
og Glenn leverer varene frå fyrste 
stund. Det syner seg at Nidar sitt 

fabrikkutsalg, med gratis smaksprøver, er nærmaste nabo! Utan tvil ein god 
start, men det viste seg å verte endå betre enn gratis sjokolade. 

Glenn bur i ein svært pen og ryddig 3-roms leilighet på Strindheim saman 
med Torstein, som går 5. år på industriell kjemi og bioteknologi. Det fyrste ein 
legg merke til når ein kjem inn døra er dei ca. 50 namngjevne plantene. Ein 
har mellom anna Odd jr.jr., Helga Inuit, Orgie, Joz, Jos og Linni Bukkake. 
Journalistane får vidare streng beskjed om å ikkje ha bukkake i leiligheta, noko 
me enn så lenge veljer å respektere. Som ein takk for denne gesten vil Glenn 
lage middag til oss, noko me gledeleg 
seier ja til.

På menyen står kylling teriyaki 
servert med ris og dampa grønnsaker, 
og det framifrå gode måltidet opnar 
for å verte betre kjent med Glenn:
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Korleis starta dansekarriera di?
Eg starta med konkurransedans, mykje latinodans, som svært ung og 
var aktiv heilt til eg starta på folkehøgskule.
Gjorde du og din partner det godt i konkurransar?
Vi konkurrerte ofte i klassa som var rett under eliteklassa og vant av 
og til i denne klassa. Ei gong vart vi seriemeistrar i standarddans, men 
det var berre fordi elitedansarane ikkje gadd å bli med på alle konkur-
ransane. Det var likevel veldig artig!
Fortset du med dansinga i Trondheim?
Kort oppsummert: eg starta med sportsdans fyrste semester for å friske 
opp gamle kunster, i tillegg til silks/tissues (sirkusdans i gardiner) 
sidan eg hadde så lyst til å henge opp ned i gardiner. Det andre se-
mesteret vart eg med som dansar i revyen, samtidig som eg starta på 
poledance og haldt fram med sportsdansen. Dette semesteret er eg po-
ledanceinstruktør og har prøvd meg litt på ballett. Og så er det jo alltid 
stemning for swing på fest eller salsa på salsakveldane til nattklubben 
Me.
Det var ikkje lite! Skal du ikkje vere med på Naborevyen i år då?
Eg har ikkje hatt tid til alle øvingane, men kven veit, kanskje eg vert 
med etter nyttår.
Kva med alle plantene dine, korleis 
får du inspirasjon til alle dei rare 
namna?
Linni Bukkake fekk eg på billigsal, 
så ho måtte sjølvsagt ha eit billig 
namn. Helga Inuit var så vakker, så 
ho måtte ha eit vakkert namn (red. 
anm. O helga natt=Helga Inuit på 
Glennfransk). Odd jr. jr. er 
etterkommaren til avdøde Odd jr. 
som igjen er etterkommaren til 
avdøde Odd. 



Etter denne hyggelege spørsmålsrunden ryddar vi av bordet, og Glenn drar 
fram ein boks med heimelaga is frå frysaren. Me er mektig imponerte, og han 
seier at han har ei iskrembok laga av Hellstrøm. Målet hans er visstnok å lage 
ein ny istype kvar dag, og i dag har han gått for ein sjokoladeis laga på søtna 
kondensert mjølk og piska krem. Me må ha noko varmt attåt isen, og det vert 
sjølvsagt te, noko Glenn har vanvittig mykje av. Når me spør han om kor 
mange ulike typer te og infusions han har er han ikkje sikker, men seier at han 

kan syne oss all teen. Etter ca 5 
minutt har Glenn fått all teen ut 
på bordet, og det er ei imponerande 
samling! To av oss går for ein after 
dinner infusion, mens to av oss går 
for grønn te. Mens me ventar på 
vatnet går me for den gode gamle 
Fem kjappe med Glenn:

Kven er favorittforelesaren din?
Det må nesten bli Gabriele Brüll, som var forelesar i MA1103 Flerdi-
mensjonal analyse våren 2018. 
Kor mange av dei 12 frivillige øvingane har du gjort i Termisk fy-
sikk?
Eg har gjort tre øvingar…
Favorittfilm?
Black Swan, ein fin dansefilm. (Fotograf 
Stian legg til at han ikkje har sett heile 
filmen, men at han hadde stor sans for 
sexscena mellom Mila Kunis og Natalie 
Portman)
‘Go to’-drikk for å verte full?
Rom og cola. 
Favorittfjell?
Det fjellet med hol i, Torghatten! Eg har 
aldri vore der, men syns det ser veldig 
kult ut. 

Mette og nøgde takkar me for oss, og tar ein 
tur på doen. Der fekk me heldigvis repetert 
litt før eksamen, for Glenn hadde sjølvsagt 
Laplace på dass.



           27

Prokrastineringsdikt
Poet: Siri Eskeland

 Så sitter vi her på U1 atter en gang, 
 Og alle LURinger nynner på en julesang.
 Så sitter vi her i år igjen, 
 Mens vi alle venter på å reise hjem.
 Så vi prokrastinerer så godt vi kan, 
 Så sees vi alle til kont er min plan.
 Så ståkarakterer den henger i en tynn snor 
 Tenk at jeg ikke lærte noe i fjor. 
 Så jeg strikker en vott,
 Og tenker ut et nytt harry potter-plott.
 Jeg lager en sangbok til Spanskrøret,
 Og drømmer om nydelig skiføre!
 Jeg baker 20 brød og lager mat til en hær,
 Som vi koser oss her!

REBUS 
Klarer du å finne ut hvilken sang denne rebusen representerer?  
Send svaret ditt til tajoverby@gmail.com  

 

 



Vitnemålet tester Julebrus
Tekst: Eirin Haugsvær Monsen

Ding, dong merrily on high! Eller?
Glem ananas på pizza og koriander i mat generelt, det er i juletiden de 
mest polariserende matvanene kommer frem i lyset. Ribbe, pinnekjøtt 
eller lutefisk? Rød eller brun julebrus? Folket er splittet og Redaksjo-
nen ønsker å avgjøre ihvertfall julebrushysteriet, en gang for alle. Vi i 
Redaksjonen er som folk flest, og dagen før den store testen ble det litt 
svett i gruppechatten da debatten ble tatt opp. Testen ble derfor gjort i 
blinde for at den skulle være så objektiv som mulig.

Lerums julebrus
Testens første brus lekte ikke særlig med sansene da 
den hadde lite kullsyre og smakte svakt bringebær. 
Som et gufs fra tidligere tester ble det sagt at brusen 
lett kunne chugges. Brusen var veldig søt, og flere 
ville allerede pusse tennene. Det var ingen tvil om at 
dette var en rød brus blant de blinde.
Pris: 24,-
Karakter: Ho!

Hamar og lillehammer julebrus
En spennende julebrus, som flere mente var den beste, 
treffer et lunket publikum. Utvannet smak og spiss 
kullsyre. Igjen en brus som smaker som villa og som 
4/6 synes smaker brun. 
Pris: Ferdinand kjøpte den før testen for å garantere at 
den skulle testes, men jeg tipper sånn 20,-
Karakter: Ho! Ho! H

Ringnes julebrus
Denne brusen lukter villa og er mye mer champag-
nebrus-ish i smaken. Den bruser godt i glasset, men 
kullsyren treffer ikke munnen på en god måte. 4/6 
gjetter riktig farge, nemlig rød.
Pris: 21,-
Karakter: Ho, ho!
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Røros julebrus
Småvill stemning bryter ut blant testpanelet. “What? 
Dette er nok en av de rare!”. Denne julebrusen er en 
ingefærbrus, som som hverken gir julestemning eller 
smaker særlig godt ingefær. Den leker med smakslø-
kene og ord som norsk, mugg og grønnsåpe blir brukt 
til å beskrive følelsen. Denne brusen er en skikkelig 
raring og var testens eneste oransje julebrus.
Pris: 27,-
Karakter: Ho!

Aas julebrus
En tilsynelatende harmløs, rød julebrus får det til å gå 
en bølge av sjokk gjennom panelet. Sjokket etterfølges 
av brekninger. Brusen smaker banan. En smak av ba-
nan-smågodt treffer først og etterlater seg er følelse av 
bananslim rundt tunga, slik man kan oppleve å få når 
man spiser en godt moden banan. I tillegg smaker det 
litt som dispenser, og da menes det selve dispenseren. 
Panelet var ikke i tvil om at denne brusen var brun, 
dagens skivebom.
Pris: 16,-
Karakter: Oh no! Oh no!

Rudolf og nissens julebrus
Denne brusen smaker godt i munnen, men har en litt 
småekkel ettersmak. Visstnok litt som snus, for de 
som kan relatere til slikt. Det er vanskelig å bestemme 
om den smaker bringebær eller villa, men det er stor 
enighet i at den må være rød. Den er svært lite dyna-
misk, da kullsyren så vidt  klier i munnen.
Pris: 10,-
Karakter: Ho! Ho!



Tante Hedvigs julebrus
Dette er en brus som skiller seg litt fra de tradisjonelle 
brusene. Den har en fyldig duft av appelsin og kryd-
der og panelet er svært optimistiske da de løfter glas-
sene. Brusen smaker litt villa, men den minner kanskje 
mest om Fanta med krydder. Selv om den ikke lever 
helt opp til sin egen lukt smakvis, er det er veldig god 
brus. Brusen er brun.
Pris:17,-
Karakter: Ho! Ho! Ho!

Grans julebrus
Dette er julebrusen med stor J for mange og innfrir til 
en viss grad i denne testen. Den smaker eventyrbrus og 
barndom, og er veldig god ifølge deler av panelet. På 
den andre siden menes det at den ikke smaker ordentlig 
julebrus, som er et minus. Det er ikke tvil om at denne er 
rød.
Pris: 10,-
Karakter: Ho! Ho! Ho!

Dahls julebrus
“Det er gutten sin det!”. Nok en favoritt skaper splittelse 
i panelet. Fargen er det likevel enighet om, den er brun. 
Smaken er litt vanskelig å beskrive objektivt da det settes 
så mange følelser i sving.. Den smaker som å ta på seg 
dress og gå ned trappen på julaften og å være med fami-
lien. Blant de litt mindre entusiastiske smaker den 
champagnebrus med et krydderhint og har en bra kullsyre.
Pris:19,-
Karakter: Ho! Ho! Ho! Ho!

Hansa julebrus
Det blir som å hoppe etter Wirkola har Hansa i denne 
testen. Panelet er likegyldige, det smaker som de forrige 
bringebærbrusene, og den smaker lite. Den minner om 
litt for tynn Fun Light saft. Den er ikke for søt og egentlig 
bare helt grei.
Pris: 16,-
Karakter: Ho! Ho!



           31

Lektortillitsvalgte for LUR
Siden forrige Vitnemål har det skjedd en del i LURs lokale studentpolitikk.
Det har blitt avholdt KTV-møte, programrådsmøte og viktigst av alt; 
Allmøte! Her ble det valgt ny HTV for IE nemelig David Ramsvik, som går 
inn i vervet på nyåret. I tillegg, som noen observante sjeler kanskje har lagt 
merke til, så er navnet på vervet byttet om. Dette ble gjort så det skulle 
være enklere å koble navnet med oppgavene det har. Hovedtillitsvalgt er 
nå blitt Lektortillitsvalgt (LTV). 
Nå som eksamens tida nærmer seg ønsker vi LTVer dere masse lykke til, 
og skulle dere ha behov for vår hjelp i denne perioden er det bare å ta kon-
takt! Vi er her for å representere dere i studentpolitikken og i NTNU sine 
organ! 

Lektortillitsvalgt for NV:
Anna Rønhovde Flatabø
annarfl@stud.ntntu.no

Avtroppende LTV for IE:
Ferdinand Tomek Marnburg
ferdintm@stud.ntnu.no

Påtroppende LTV for IE
David Ramsvik

Følg også gjerne på sidene våres slik at du kan være oppdatert på din 
studiehverdag. Søk opp disse sidene neste gang du logger på facebook: 
@lektorntnu;  Hovedtillitsvalgte for lektorutdanningene ved NTNU
@StudentradetIE;  Studentrådet IE 
@StudentradetNV;  Studentrådet NV
 



VEIEN VIDERE...

7. Januar - Semesterstart

20. Januar - Åre

GOD JUL!


