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Hei, kjære medstudenter!

Jeg har gjort meg noen observasjoner i 
det siste. Dersom vi neglisjerer vind, hagl 
og sludd, kan empiriske bevis lede oss til 
å konkludere (med usikkerhet), at våren 
er kommet for godt til Trondheim. Dette 
medfører blant annet to ting:

1. Eksamensperioden er her.
2. Vitnemålets vårutgave er her.

(2) er en hyggelig nyhet, i mens (1) kanskje 
ikke er like hyggelig. Men den gode nyheten 
er at (2) kan gjøre (1) litt lysere! Redaksjonen 
har til denne utgaven skrudd sammen et 
særdeles variert, lærerikt og underholdende 
program (se innholdslisten til høyre). Vi 
håper at avisa kan være et deilig lite avbrekk 
fra skolearbeid i disse eksamenstider!

Husk å ta vare på deg selv! Unn deg noen 
gode pauser, og prøv å gjøre noe hyggelig 
hver dag!

Takk for at dere leser Vitnemålet!
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Supplementeringskomiteen, forkortet til 
SKOM, er en komite bestående av eldre 
luringer som innehar kompetanse, erfaring 
og kunnskap som kan komme den gemene 
luring til gode. Komiteens hovedformål 
er å bistå Spanskrørets Hovedstyre og 
medlemmene av foreningens åtte andre 
komiteer med den tidligere nevnte erfaringen 
og kunnskapen. Per nå består komiteen av 
13 kvinner og menn (med en forkjærlighet 
for fotnoter) fra fjerde klasse og oppover. I 
komiteen sitter det tidligere ledere fra syv av 
de åtte1 komiteene Spanskrøret har i tillegg 
til de fire siste Rektorene.

Komiteen etterstreber å gjennomføre ett 
møte hver måned. På disse møtene blir de 
innmeldte sakene diskutert (og som oftest 
løst). Siden vi får inn urimelig få saker, er 
møtene mest av alt en sosial samlingsarena. 
Hva SKOM gjør etter alle sakene er løst er 
det bare de som vet, som vet.

1 Mangler en tidligere WebKom leder for å 
få Yahtzee.

SKOM
Bli kjent med Spanskrørets mest anonyme komité.

Er det noe du lurer på angående verv, studie, 
eksamen eller noe helt annet, kan du spørre 
oss på epost skom@spanskroret.no. 
For at komiteen skal bestå tidens tann, 
trenger den en konstant tilførsel av ungt 
blod. Dermed ønsker vi at alle skal ta fri 
fra eksamenslesingen2 i to minutter og 
spørre seg selv: «er SKOM noe for meg? 
Har jeg erfaringer som kan komme andre til 
gode?» Er svaret ja3, send en epost til skom@
spanskroret.no å etterspør mer informasjon. 
Vi ønsker deg med på laget!

Det ligger noen få veiledende kriterier til 
grunn for å bli tatt opp i komiteen. Man 
bør helst være over HalvLUR (ha vært aktiv 
student på LUR-studiet i femte semester), 
og man kan ikke være et aktivt medlem av 
Spanskrørets Hovedstyre. Alle søknader til 
SKOM blir behandlet fortløpende gjennom 
året. 

2 eller masterskrivingen
3 eller nei4

4 eller kanskje

Dersom du nettopp leste overskriften til denne teksten og tenkte «hva i huleste 
er SKOM?», er du dessverre nok ikke alene. SKOM er den niende komiteen til 
Spanskrøret og den komiteen med desidert høyest gjennomsnittlig mengde 
studiepoeng. Denne teksten har som formål å gjøre leseren bedre kjent med 
Spanskrørets Supplementeringskomité og øke rekrutteringen til komiteen.

The Founding Fathers (minus 1).

Nåverende leder. SKOMringenes Herre?
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THE AMAZING RACE 2021
FOTO: Idkom



SNAPCHAT
Manuset var skrevet, lokalet booket 
og gruppene organisert, men revyen 
uteble. I tillegg har Spanskrøret 
flyttet kontor og vi er derfor, teknisk 
sett, ikke lenger naboer med Timini. 
Det er den triste sannheten fra 
Naborevyen dette året, men vi har 
ikke latt det stoppe oss!

Revyen har gjort et tappert forsøk for å 
holde revyentusiasmen i gang. Bare dette 
semesteret har det blitt arrangert sippefest 
(som opprinnelig skulle vært slippfest av 
navnet på årets revy), natursti, akedag og 
sosialkvelder for revyens medlemmer. Den 
største begivenheten var filmvisningen, der 
vi viste frem sketsjene fra i år som vi fikk 
filmet. (Sketsjene ligger nå på youtubesiden 

vår, “Naborevyen”, for dem som har lyst til 
å ta en titt ;-))
Revyen har også forberedt seg for neste 
år, med et fantastisk nytt styre. Eller helt 
nytt er det kanskje ikke, siden syv av 
styremedlemmene har sittet i revystyret 
tidligere. Men vi er derfor godt rusta 
for året som kommer, og de fire ferske 
styremedlemmene er klare for å ta fatt på 
utfordringene. Tradisjonstro mangler vi en 
byggsjef, så er du interessert i å bygge ting 
større enn en nattbordslampe og mindre 
enn et hus, gi et lite pip (til noen i styret).

Det ble dessverre ikke revy-seks på 
Naborevyen i 2021, men vi håper alle gode 
ting er syv og at samtlige LURinger og 
timinister blir med i 2022 <3

NABOREVYEN, WHO?
TEKST: Eirin Monsen

Husk å sende inn bilder!
Snapchat: vitnemalet
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TRI EKSAMENSTIPS
1. Hvis du først skal drive med lok, 
er det viktig å skaffe seg kok.

2. Ta deg heller en time på vårt kjære kontor, 
enn å stange med eksamensoppgaven fra i fjor.

3. Løp en tur eller inviter på yoga i hagen,
så vil nok effektiviteten gå opp på dagen.

4. Ikke vær redd for å spørre om råd,
å få det til selv, er ingen heltedåd.

5. Hvis det virker uoverkommelig og du blir lei,
sett deg veldig små mål, og du er på vei!

6. Det er viktig å konsumere en adekvat mengde koffein,
og skinner sola, suppler med litt D-vitamin!

7. Hvis du sitter og surrer, og hodet er lost,
Er det lurt å adde litt næringsrik kost.

8. Lag en plan, men husk å legge inn fri,
Hygge og kos, det gir påfyll av energi.

9. All-nightere på sal er dårlig stil,
det hadde du sluppet om du startet lesingen i april.

10. Hvis alt går dårlig, og det bare føles vondt,
kan du alltids ta en taktisk kont.

TEKST: Ninni Unneberg

Vil du starte neste semester med å 
prøve noe nytt? Eller kanskje ta opp 
en hobby som har stått på pause en 
stund? Da synes jeg at du skal bli med 
på en trening med Spanskymisten 
håndballag!

Selv var jeg litt lei håndball etter videre-
gående, men etter et par år uten begynte 
jeg å kjenne på savnet. Da jeg startet på 
lektorstudiet for snart tre år siden, fikk jeg 
høre om Spanskymisten håndball, og til 
tross for at jeg var livredd for ikke å skulle 
være god nok, bestemte jeg meg for å dra 
på en trening. Det har jeg aldri angret på, 
for der ble jeg møtt av verdens herligste 
gjeng, og flere på laget er i dag noen av mine 
nærmeste venner her i Trondheim.

Spanskymisten er håndballaget til Spansk-
røret og Volvox & Alkymisten. Vi har et 
herrelag og et damelag, men vi har felles 

treninger i Nidelvhallen én gang i uka. I 
en vanlig sesong (uten korona) spiller vi 
kamper i Bedriftsserien, der vi møter andre 
linjeforeninger eller bedriftslag. Vi er en 
god miks av spillere, der noen har spilt mye 
håndball tidligere, mens andre knapt hadde 
rørt en håndball da de startet på laget. 
Felles for alle er at vi ønsker å ha det gøy 
på trening, og vi jobber alltid for å spille 
hverandre gode. 

I tillegg til håndball finner vi på annet kos og 
moro, som turer i marka, pizzakvelder med 
håndballkamp på TV-en eller en god fest 
med digg mat og morsomme leker. 

Jeg håper å se nettopp deg på trening til 
høsten, og hvis du lurer på noe, er det bare 
å sende meg, Marthe Gjelstad, en melding. 
Følg oss på instagram @spanskymisten, for 
å få med deg når første trening er til høsten!

SPANSKYMISTEN HÅNDBALLAG
TEKST: Marthe Gjelstad
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KUNST I TRONDHEIM
TURIST I EGEN BY

Trondheim er en kunstnerisk by. 
Både ute og inne, og rundt omkring 
i byen kan du finne alle slags 
kunstverk. Her kan du lese litt om 
noen utvalgte skulpturer, og kanskje 
finne motivasjonen til å se etter 
andre severdigheter i Trondheim.

TEKST: Thomas Eggen

Gatekunst i Ila
Jeg bor i Ila, så det er naturlig for meg å 
nevne gatekunsten her. All gatekunsten 
kom nesten samtidig, under Trondheim 
gatekunstfestival i 2018. Blant mange andre 
flinke gatekunstnere var italieneren Millo, 
som lagde det største verket, “what you 
don’t see” eller “Quello che non vedi”. På 
trondheimgatekunst.no kan du se videoer av 
arbeidet, og flere bilder av ulike kunstverker. 
Flere bilder av Englejenta finnes også på 
Millo sin nettside millo.biz

Cissi Pera Klein
Tone Ek & Tore Bjørn Skjølsvik (1997)

Museumsparken
I Museumsparken på Kalvskinnet sitter 
Cissi Pera Klein. Cissi Klein var en helt 
vanlig jente som gikk på Kalvskinnet skole. 
Hun var født og oppvokst i Trondheim, 
og bodde her på Museumsplass. I Oktober 
1942 ble broren og faren hennes hentet 
av nazistene og dratt til Auschwitz. Cissi 
ble også deportert en måned senere. Cissi 
Klein ble drept i Auschwitz ikke lenge etter 
ankomst, fordi hun var jøde. I dag er en av 
gatene langs Museumsplass omkalt Cissi 
Kleins gate. Du kan lese mer om henne på 
Kildenett.no

What you don’t see 
Millo

Salamandernatten
Mitt favoritt-kunstverk noensinne er 
Salamandernatten av Kjell Erik Killi Olsen. 
Salamandernatten ble laget til São Paulo-
biennalen (Stor utstilling annethvert år) i 
Brasil i 1989 og hele 600.000 mennesker så 
kunstverket i løpet av biennalen. Bakgrunnen 
for kunstverket var et engasjement for 
å bevare regnskogen, og kunstverket 
førte til oppmerksomhet mot den brutale 
avskogingen av tropiske områder. I dag er 
kunstverket i et mørkt rom i kjelleren på 
Sparebank1 i Trondheim. Jeg vil anbefale 
alle som leser dette om å invitere med noen 
dere kjenner, og se Salamandernatten med 
egne øyne. Jeg vurderte å ikke legge ved 
bilde, da kunstverket er mest spennende 
med sjokkfaktor. Likevel føles det feil å 
utelate bilde fra det verket jeg liker best.

Salamandernatten befinner seg i et mørkt 
rom. Man skal være inne i noen minutter før 
øynene venner seg til mørket. 

Salamandernatten er i kjelleren til 
Sparebank1, inngang fra Søndre gate. 
Inngangen til kunstverket er bak sorte 
gardiner. Husk å ta for gardinene etter du 
går inn.

Talerøret Megaphone
Utenfor Ute-hallen, klatrehallen for inne-
klatring, finner du Talerøret Megaphone. 
Det er et kunstverk som ble laget og 
designet av NTNU studenter som en gave til 
Trondheim da NTNU fylte 100 år. Originalt 
var kunstverket plassert mye nærmere 
sentrum (les: i sentrum), men har gitt opp 
sin lukrative plassering til minnestedet for 
22. juli. En verdig kandidat å gi opp sin 
plass for, men likevel leit at det var akkurat 
dette mesterverket som ble flyttet. Talerøret 
Megaphone er akkurat det det høres ut 
som, en stor megafon som du kan rope inn 
i. Talerøret kommer også med andre gode 
egenskaper som: utsikt til Munkholmen, 
lett å tagge på, og ikke minst - et godt 
supplement til en god insta-feed.

Salamandernatten
Kjell Eirik Killi Olsen

Talerøret Megaphone
Laget av NTNU-studenter

Vanskelig å ikke finne på kartet.
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PEDAGOGIKK,
PRAKSIS & 
PANDEMI

I vel over et år har Trondheim, og verden for øvrig, ligget 
kaldsvett og klam under det tykke metaforiske teppet 
som på nyhetene blir omtalt som koronaviruset. På denne 
tiden har mange luringer rukket å fullføre mastergraden 
sin og bli utmatrikulert og enda flere luringer har kommet 
til Trondheim og blitt immatrikulert. Til tross for denne 
overværende stemningsdemperen har de fleste luringer, 
gammel eller ny, klart å holde studieprogresjonen oppe. 
Dette faktumet blir desto mer spektakulært når man 
tar studiets egenart inn i betraktningen. En gang hvert 
skoleår har vi luringer ett emne som går direkte ut på 
å forlate huset for å omgås store mengder folk; praksis.

For de uinnvidde, består lektorutdanningen av fire ulike 
praksisperioder. Praksis 1 og praksis 4 skjer på vårsemesteret 
og praksis 2 og praksis 3 skjer på høstsemesteret. Hver av disse 
praksisperiodene opptrer i kombinasjon med ett eller flere emner 
av typen pedagogikk/fagdidaktikk. Praksis 1 og praksis 2, som 
sammen utgjør 25% av den totale praksistiden, er av generelt liten 
verdi og vil bli tatt veldig lite hensyn til videre i denne teksten.

Da koronasirkuset startet på våren i fjor tok det ikke lang tid 
før konseptet “rødt nivå” ble oppfunnet. For de luringene som på 
dette tidspunktet var kommet halvveis i praksis 4, innebar dette å 
gjennomføre resterende del av praksisen digitalt. For de to neste 
store praksisperiodene ble konseptet “gult nivå” (den varsomme og 
mer tilgivelige lillebroren til “rødt nivå”) innført. Som konsekvens av 
dette kunne praksisstudentene være fysisk til stede på praksisskolen 
og gjennomføre en, tilnærmet lik, normal praksisperiode.

Praksis 4, som ligger høvelig fint plassert i det åttende semester, 
blir ofte sett på som generalprøven før man skal ut i yrkeslivet. For 

Skrevet og satt på spissen av Morten Nygård

undertegnede er dette en opplevelse som enda sitter ganske ferskt 
i minnet.

Etter et år med isolasjon innenfor husets fire vegger, kun avbrutt av 
kjappe turer ut med et kroppsdekkende lag antibakterielle midler og 
polstret med munnbind og engangshansker, var det å komme inn 
på praksisskolen som å løpe, med hodet først, inn i en nøye utvalgt 
murvegg på Kings Cross stasjon for så å dukke opp på plattform 
9 ¾. Ting er tilsynelatende ganske likt, men i virkeligheten er det 
en helt ny og magisk verden. I denne verden er det som om korona 
ikke eksisterer. Elevene står nærmest på tærne til hverandre og 
nøler ikke med å gi hverandre en klem (eller en lårhøne) dersom 
det skulle føles naturlig. Rundt om på skolen kan man plukke opp 
et par visuelle hint på at det faktisk er en verdensomspennende 
pandemi på gang. Blant disse er det antibac-dispensere ved alle 
innganger og trappeoppganger og retningsangivelser i alle trapper 
og korridorer. Utenom disse tiltakene er det fritt vilt innad i hver 
kohort på skolen.

Selv om det var subjektivt veldig deilig å være et sted hvor ting 
føltes normalt, oppleves kanskje disse erindringene som noenlunde 
bekymringsverdige. Da kommer jeg med argumentet (som ikke er 
et argument); “det har jo gått bra så langt”.

Pedagogikken, som til vanlig er av vaklende kvalitet, har på mystisk 
vis blitt litt mer tålelig under pandemien1. Dette kan kanskje 
relateres til at man på hjemmekontoret har: a) ubegrenset tilgang 
til billig kaffe, b) mulighet til å spille gitar, uten å få stygge blikk, c) 
mulighet til å legge seg i senga sekundet forelesningen er slutt, og et 
helt alfabet med andre gode grunner.

1. Så fremt at man er heldig med hvem man ender opp i breakout room med.
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Dagen det vart stille 
under Bakke Bru

Eg saknar den tia, då ein kunne gå under Bakke Bru og høyre lyd.

Eg pleidde alltid å stoppe under brua, og den vesle høgtalaren 
spelte søte tonar tilbake til meg. Han spilte ofte utdrag av musikk 
frå sandkasse-spelet Minecraft. Viss ein var heldig, fikk ein høyre 
klassikaren Despacito, eller min personlege favoritt, Svart Enke av 
Iggy Azalea.

Å, som eg saknar den tida.

For no er det stille under Bakke Bru.

TEKST OG FOTO: Bendik Løvlie

Kva er greia?
Dei morosame lysa og høgtalaren under brua er delar 
av den interaktive kunstframsyninga “RGB Playspace”, 
laga av Wendy Ann Mansilla, som del av ein doktograd 
på NTNU. Høgtalaren er nå ute av drift, og verda har 
vorte ein tristare stad på grunn av det

RGB Playspace er ein del av Adressaparken, som vart 
opna i 2017, eit samarbeid mellom Adresseavisa, 
NTNU og Trondheim Kommune. RGB Playspace 
skulle vere ein “permanent kunstframsyning”, men 
fire år seinare, har dei allereie latt parken forfalle. 
Eg har vore i personleg kontakt med kunstnaren bak 
RGB Playspace. Ho er trist for at kunstverket hennar 
ikkje lenger fungerer som det skal. Mansilla veit ikkje 
kva årsaka er til at utstillinga har slutta å funke, og 
kan ikkje dra personleg og fikse det, ettersom ho ikkje 
opphald seg i Trondheim.

Vi i Vitnemålet ønskjer Adressaparken tilbake i sin 
opprinnelge form.

Vi ønskjer oss Minecraft-musikken tilbake.

Har Marxistane hatt ein finger 
med i spelet?

Kart over åstaden.

Dei veit ikkje kor godt dei har det.

 VITNEMÅLET MAI 2021 17     VITNEMÅLET MAI 2021 16    





En frodig vårdag mot slutten av april 
satte Talha og Olav fot mot Elgeseter. 
Friske grønnsaker og spicy tacokjøtt 
stod på menyen samt noe mystisk 
å slukke tørsten med. Solen skinner 
på en sjarmerende hage som tilhører 
kollektivet i HH17. 

I hagen har kollektivet en spretten trampo-
line som lengter etter noen å leke med. 
Etter en kjapp beundring av hagen setter 
journalistene kursen mot inngangspartiet 
til Marte og Ninni. Marte og Ninni er to 
sprudlende og energiske jenter som studerer 
kjemi og matte. Jentene setter raskt i gang 
med matlagingen, mens guttene planlegger 
ettermiddagen over litt mystisk væske. 
Da maten omsider ble klar, kappdrakk 
journalistene en enhet for god lykke. Etter 
at maten var konsumert nærmet det seg 
intervjustart, men først skulle en viktig 
diskusjon vedrørende sexstillingen 69 utarte 
seg...

Ninni: **vippser 69,- til Olav som har lagt 
ut for taco**
Ninni: “Lurer på om man kan ha 69-firkant. 
Guttene nede og jentene oppe”.

Etter at den optimale løsningen for denne 
stillingen er avgjort, går jentene et hakk 
dypere, og funderer på om 69 i det hele tatt 
er en god sexstilling.
Marte: “Heller være på 0 iblant og 100 
iblant enn 50/50”. Etter at det ble avklart 
at man bare kan oppnå 50% nytelse under 
69, ble det konkludert med at stillingen er 
oppskrytt. 

Hvem er dere?
Begge går i 3. klasse med komboen KJEMI-
matte. Kjemi først.
Marte: “Ingen av oss har strøki enda. Guds 
under - og e tror ikke på gud en gang”. 
“Vi var så godt som fastbundet til kontoret 
før korona.” forteller jentene. Ved siden av 
studiene spiller Marte volleyball og Ninni er 

HJEMME HOS: MARTE & NINNI
TEKST: Talha Tariq & Olav Knutsen

glad i å danse og gå på tur med selvpådratt 
10 000 skritt-mani.

Hvilke Spanky-events gleder dere til 
etter corona?
“Pip pip baluba og Åre”, sier jentene. Pipip 
baluba er våres kjære LURemus sin årlige 
vårfest. Åre er Åre. 
Marte: “Kontoret, når det er stappa og alle 
sitter oppå hverandre. Åhhh, det er koselig.” 
Martes savn etter nærkontakt lyser ut i 
rommet, og journalistene må minne på 
1-meters regelen. Begge jentene er fortsatt 
med i kontorkomiteen, og ser frem til bedre 
tider på Spanskrørets nye kontor.

Hvorfor valgte dere å å starte på 
lektorutdanningen?
Marte: “Vet da faen hva man gjøre med livet 
sitt da. Pappa er inspo, gidder ikke å loke 
med livet sitt. “
Ninni: “Veldig glad i realfag. Liker 
mennesker og liker realfag. Perfect combo.” 

(Mennesker + Realfag = <3).

Hvem bor dere sammen med?
Ninni: “To fysj-matt chicks.” Forklarer 
deretter energisk at det er fysj-matt og ikke 
fys-mat.

Hvordan ble dere kjent? Hva var 
førsteinntrykket deres?
Jentene møttes på en fest i fadderukene på 
Moholt.
Marte: “Du var den første jenta jeg bonda 
skikkelig med.”
Ninni: “Helt til jeg reiste meg opp og du 
utbrøt: “Fack du er lav” med en implikasjon 
om at det var en deal-breaker for et 
eventuelt vennskap.” Videre begynte de å 
sitte sammen i forelesning og fant en felles 
elsker i vårt kjære kontor. Det sa rett og slett 
bare klikk. 

Hvor lenge har dere bodd sammen?
“Siden 1.mars 2019. 2 år og 2 måneder. 
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Still counting,” forteller jentene og ser på 
hverandre med glimt i øynene. 

Hva er det beste med å bo her?
Ninni: “Trampoline, peis og hage. Gulvet 
er så ødelagt så at det er mindre stress med 
fest.” Journalistene ser fortvilet på gulvet 
som bærer preg av diverse aktiviteter som 
strekker seg helt tilbake til 1940.
Marte: “Ikke minst stor vorse-stue og gode 
Beer Pong-muligheter. Velegnet for Hybel-
til-hybel. Kort vei til samf! Og til byen, og til 
skolen og til bussen - alt egentlig.”

Hva er det verste med å bo her?
Marte: “Masse måker.”
Ninni: “Når barnehagen spiller babyshark. 
Temperaturinnstillingen på vaskene her 
- brannskade eller frostbitt. Bittelite rom. 
Også er det alltid en Pepsi Max-flaske å 
snuble i.”

Kan vi se hvor magien skjer?
Ninni: “Overalt;)”
Marte: “På kjøkkenbenken, der jeg skriver 
bachelor”.

Hvilken type lærer ønsker du å bli?
Marte: “Lyst til å bli den flinke men chille, 
som klarer å se hvor elevene ligger faglig. 
BOOM, her er kok til min lærerprofil!” 
forteller Marte.
Ninni: “Jeg vil ikke være kjip eller for streng. 
Har lyst til å ha et godt forhold til elevene, at 
de skal være trygge og føle at de kan snakke 
med meg om hva enn det måtte være.”

Hvilken lærer vil din partner mest 
sannsynlig bli?
Marte: “Tror du kommer til å bli faglig lei og 
ende opp med å ta en doktorgrad i stedet.” 

Obligatorisk interiør.

HH17s kjøleskap.

Ninni: “Marte blir den læreren som elevene 
sier ”Åhh heldig, har dere Marte? Hun er 
den kuleste”.

Hvem av dere bruker lengst tid på 
do?
Marte: “Ninni!” roper Marte, mens hun 
peker strengt mot Ninni.
Ninni: “Nei, unnskyld meg! Det var ikke jeg 
som satt 45 min på do UNDER eksamen i 
flerdim og var på TikTok før du heldigvis 
kom på at du var midt i en eksamen, ” 
skyter Ninni inn indignert. Til Vitnemålets 
muligens bekymrede lesere vil vi informere 
om at Marte fikk karakteren “bestått” på 
gjeldende eksamen (muligens med Guds 
under).

Hvem av dere snakker mest om 
gutter?
Begge ser usikkert på hverandre.

Marte: “Neiii altså jeg er mer sånn, her har 
jeg en case og Ninni er mer sånn han eller 
han eller han..? Jeg er en veldig privat og 
mystisk person som ikke deler så mye”.
Intervjuerne er litt skeptisk til den siste 
påstanden med tanke på at hun nettopp 
fortalte at tisset hennes luktet indisk.
De ble til slutt enige om at det kanskje 
var Ninni som snakket mest om gutter og 
dating.

Hvem av dere har kjent mest på 
spanskrøret?
Marte: “Jeg har kjent det en gang, never 
again. Tore spanka meg og jeg var blå i en 
uke.”
Ninni: “Jeg har egentlig aldri blitt spanka 
ordentlig utenom på opptaksturen. Har 
spanka vesentlig mye mer enn jeg har blitt 
spanka.”

Jentene begynte å bli urolige for sin 
fremstilling under intervjuet. Journalistene 
forsikrer dem videre at på neste spørsmål 
vil det ikke være mulig med noen form for 
seksuell tolkning. 

Hvem av dere hadde overlevd i 
Hunger Games lengst?
Marte: “Ninni hadde logge se til toppen” 
utbryter Marte til stor latter. 

Etter videre diskusjon kom de fram til at 
hvis det hadde vært fysisk kamp så vil Marte 
vunnet. Men hvis Ninni hadde gjemt seg til 
alle andre døde, kunne hun vunnet - litt som 
på Fortnite. Marte hadde hatt sverd, pil 
og bue og spist rått kjøtt - og vunnet ved å 
skaffe seg Onlyfans og masse følgere.

Ninni: “Du får ikke inn mobil da!”
Marte: “Hvis man er populær får man det 
inn”

Hva er det kleineste som har skjedd 
på Zoom?
“Oufff,” sier Ninni mens hun ser ut i luften. 
“Jeg skulle i et ganske offisielt møte med 
NTNU om psykososialt læringsmiljø og 
logget inn med et relativt upassende navn. 
Jeg endra det fort, men fortsatt…’’

Videre må Marte kjøre av gårde for å 
rekke volleyballtrening, og Ninni inviterer 
intervjuerne med ut på trampolinen for 
å hoppe. Vi takker så meget for at vi fikk 
komme på besøk! 
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STIANS SPILLTIPS
FOR EN 

DIGITAL HVERDAG
DEL 2

It Takes Two 
– Det ultimate Co-Op-spillet?
Har du en venn som er like gira på eventyr 
som deg? It Takes Two er nemlig, som 
tittelen antyder, et spill for to spillere. Det er 
et helt nytt actioneventyr, der du og vennen 
din er avhengige av hverandre for å komme 
dere videre. Dere styrer karakterene Cody 
og May på sin lange reise fra uthuset i hagen 
sin, og tilbake til huset deres. På turen tar de 
alskens snodige og merkverdige omveier, 
blant annet innom verdensrommet og en 
miniatyr nattklubb godt plassert i et air 
condition anlegg.

Nå som finværet begynner å snike seg inn 
over det ellers kalde Trondheim, er det nok 
mange som vil ut å konkurrere i både kubb, 
boccia, crocket, volleyball og mer til. Men 
pandemien sniker rundt oss den også, så 
det er ikke så mange som har muligheten til 
å være så mye ute blant folk som de helst 
skulle ønsket. Heldigvis har ikke dataspill 
blitt utryddet enda, så vi har fremdeles 
muligheten til å sitte inne å kose oss også. 
Her kommer fortsettelsen av min plan for 
å utrydde korona-viruset for godt. Jeg skal 
ta dere gjennom to spill som er perfekte å 
spille sammen.

TEKST: Stian Nygård
Phasmophobia
– For spøkelsesjegerne
Har du en indre Ghostbuster inni deg? 
Trives du i hjemsøkte og gudsforlatte bygg? 
Da er dette spillet for deg! Her har du, og 
opptil tre av vennene dine, muligheten til å 
ta med dere avansert utstyr, spesialdesignet 
for å oppdage spøkelser, til å finne ut hva 
eller hvem som jager dere rundt. Dere starter 
bak i lastebilen deres, hvor alt utstyret 
befinner seg. Her inne fra har dere kontroll 
på spøkelsesaktiviteten i huset dere skal inn 
i, og kan forberede dere mentalt på å gå 
inn. Ta med krusifiks, lommelykter, UV-lys, 
kamera, temperaturmåler, EMF-leser og alt 
annet dere kan få bruk for, og løs mysteriet. 
Det er også mulig å kommunisere verbalt 
med spøkelsene, hvis du tør.

Phasmophobia kan kun spilles på PC via 
Steam. Hvis dere har tilgang på VR-headset 
kan det anbefales å prøve det her, for en 
ekstremt mer virkelighetsnær opplevelse. 
Da får dere virkelig føle på de kalde gufsene 
nedover ryggraden. Samle et lag på 4 
personer, gear up og dra på jakt. Men pass 
på, dette spillet egner seg ikke for de som 
lider av PHASMOPHOBIA… 

Lignende spill: Er du ute etter å bli vettskremt, 
kan jeg anbefale å spille Outlast hvis du enda 
ikke har prøvd det. Personlig ble jeg livredd :/

Dette plattformspillet byr på en helt 
unik spillopplevelse, der hovedpoenget 
er at “it takes two”. Det kan spilles både 
på Playstation, Xbox og PC (Steam). Det 
kan spilles enten online eller som split-
screen. Sistnevnte er kanskje hakket 
koseligere. Da kan du sitte i samme sofa 
som favorittpersonen din, kose deg med 
favorittsnacksen og dele på den samme 
skjermen. Uansett hvilken form som passer 
best for dere, så er det bare en av dere som 
trenger å kjøpe spillet, som for øvrig koster 
399kr. Hvis man spiller online kan den av 
dere som ikke eier spillet selv, laste ned noe 
som heter Friend’s Pass, som er helt gratis, 
og kan deretter bli invitert til co-op av den 
som eier det. Dette fungerer også både på 
Playstation, Xbox og PC. 

Her er det bare å finne dere til rette, og 
gjøre dere klare for et samarbeidsspill dere 
aldri kommer til å glemme. Spillet har fått 
overveldende god kritikk, og kan virkelig 
anbefales!

Lignende spill: For mer co-op eventyr anbefaler 
jeg å begi dere ut i et klassisk puzzle-spill, nemlig 
Portal 2. Her får dere virkelig brynet dere på 
morsomme og kreative oppgaver sammen. 
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Til tross for pandemi og restriksjoner er tiden inne for 
familieselskaper når du en gang innimellom kommer deg 
hjem til mer kjente trakter. Reglene rullerer hele tiden på 
om man kan invitere 2, 5, 10 eller et annet vilkårlig tall 
mellom 0 og 20. Det er slett ikke enkelt å henge med 

Uansett antall, må du og din familie kanskje begrense 
hvem som skal inviteres, spesielt når det kommer til den 
ytre indre sirkelen. Du vet, de som tilhører kretsen du er 
glad i og som du kan snakke med, men som du liksom aldri 
kommer helt innpå. I en normal situasjon ville kanskje 
alle blitt invitert, og du har mange å spille på. Dermed 
trenger du sannsynligvis ikke å snakke med alle. Kanskje 
har du også noen andre halvveis perifere slektninger som 
ville ha dukket opp bare for å kalle deg feil navn, spørre 
hvem som er eldst av deg og dine søsken og si hvor stor 
du er blitt siden sist de møtte deg. Her hører det også med 
at disse slektningene må fortelle en historie eller fire om 
det du gjorde når du var liten og hvor ekstremt søtt dette 
var. 

Selv om pandemi er dritkjipt og vi alle er littegranne (!) 
lei nå, må vi innrømme at det har sine fordeler når det 
kommer til antallsbegrensning. Istedet for å invitere alle 
halvveis interessante slektninger du måtte ha, kan dere 
heller prioritere noen andre slektninger som gir mer 
fruktbare samtaler. Med andre ord kan du her velge ut 
hvilke kort du skal ha på hånden. I tilfelle din familie, 
i dine øyne, har gjort feil prioriteringer på hvem de 

HVORDAN OVERLEVE FAMILIESELSKAP
SELV NÅR BARE EN BRØKDEL KAN VÆRE INVITERT
TEKST: Elida Engeseth

Noens onkel

skal invitere, kan det være greit med noen 
kjøreregler. Her illustrert gjennom noen 
eksempler: 

Kanskje har du en onkel som hver gang 
han treffer deg spør hva du gjør og om du 
trives. Som oppfølgingsspørsmål spør han 
kanskje om noe halvveis fornuftig relatert 
til din tid på elektroutdanningen i realfag 
(*confused_face). Dersom han dukker opp, 
har du flere valg, her kommer et til fri bruk; 
her nikker du, smiler, svarer at ”joda, går bra 
med meg, har det bra, trives veldig godt på 
LEKTORutdanningen”, og ellers svarer du 
halvveis unnvikende på lignende spørsmål 
som kommer din vei. Etter en liten stund 
prøver du å få samtalen over på han og 
snakke litt om hva som skjer i den dørgende 
kjedelige jobben hans, livets hans, eventuelle 
barn han har og funfacts om stort og smått. 
Dette funker alltid, og et annet fornuftig 
samtaleemne kan også være lokale nyheter 
eller noe ufarlig bygdesladder som nesten er 
enda bedre.  

Du har kanskje som mange andre en tante 
som bare snakker om egen helse og som 
ikke kan drikke kaffe etter klokken 11 på 
formiddagen i ren frykt for ikke å få sove 
11-12 timer senere. Dersom hun kommer, 
gjelder litt av samme taktikk; smil, vær med 
i samtalen og utenpå må du tilsynelatende 
synes det er greit at hun bare kan ta en 
kopp kaffe etter frokost, og senere bare 
drikke koffeinfri te med soyamelk. uansett 
hvor mye du kjenner den glovarme kaffen 
du nettopp drakk boble på innsiden, må du 
for all del ikke si: ‘vet du hvor mye kaffe vi 
studenter drikker i løpet av dagen eller...’ 

med mindre du vil starte en debatt. Dersom 
du vil vikle deg inn i en lang og uoversiktlig 
diskusjon, der du kanskje må ha en livbøye 
i form av en annen nær slektning til å vri 
samtalen på noe annet, vær så god! Men 
ikke si du ikke ble advart. 

Det kanskje aller fineste med antalls-
begrensningene, er at det som regel ikke er 
plass til alle de halvveis perifere slektningene 
som du kanskje har sett 4-5 ganger i løpet 
av ditt liv. Dersom det likevel er plass og de 
skulle dukke opp må du passe på også her 
at du smiler, kanskje ler litt overfladisk til 
alle historiene, men latteren må for all del 
virke ekte. Disse vil nok også spørre deg 
om hva du gjør, og hvor gammel du er blitt 
nå. Ja, idet du får dette spørsmålet er faren 
stor for å plutselig føle seg som man er 5 år 
gammel. Det er bare å svare etter beste evne 
og på en hyggelig måte, og etter en relativt 
kort stund er det her helt innafor å plutselig 
måtte ordne noe eller måtte hjelpe til med 
noe. Slik får en lurt seg unna en potensielt 
klein og langdryg samtale med for eksempel 
din fars fetter. 

Har du klart deg gjennom alle disse 
slektningene og samtalene, vil jeg påstå at 
du klarer deg bra. Om det nå skulle være 
noen slektninger igjen som du må snakke 
med gjelder mye av det samme her som i 
situasjonene over, man kommer langt med 
godt humør, litt humor, et smil og en liten 
latter. Vi er alle enige om at pandemi er 
noe drit, men i det minste har den redusert 
familieselskapene til et fåtall, både når det 
gjelder antall selskaper og antall mennesker 
til stede. Det ER fordeler med det meste. 
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JAZZ FOR 
NYBEGYNNERE

Psst! Vitnemålet har laget en spilleliste på Spotify til saken, som inneholder en låt fra hvert album! 
Faller det i smak? Sjekk ut resten av CDen! Scan QR-koden for å smittevernsregistre.. *kremt* for å 

åpne spillelisten!

Har du lyst til å like jazz, men vet ikke helt hvor du skal begynne? Har du lyst til 
å imponere middagsgjestene dine med musikksmaken din? Let ikke lenger! 
Vitnemålets selvutnevnte jazzekspert har håndplukket og kvalitetsstempelet en 
rekke jazz-album for de som vil gjøre seg bedre kjent med sjangeren.

TEKST: Bendik Løvlie

MED VOKAL
Vi begynner forsiktig med en rekke eldre og moderne klassikere innen vokaljazz-verden.
Hvis du vil imponere gjestene dine med god musikksmak når du har middagsselskap, kan litt 
rolig vokaljazz passe utmerket. Det er også perfekt musikk å ha på øret til en rolig kveldstur.

Frank Sinatra - Where are You? (1957)
Dette er vel så mye klassisk som jazz, men den fortjener en plass på lista 
likevel! Sinatras stemme, støttet opp av et sårbart og slående vakkert 
orkester, kan få selv den mandigste mann til å føle seg som en 50-talls 
Disneyprinsesse. Anbefales på det sterkeste.

Sarah Vaughan - Sarah Vaughan (1954)
Åpningsnummeret “Lullaby of Birdland” er en av mine personlige 
favoritter. Melodien går dessverre så mye opp og ned, at den nesten 
er umulig å synge i dusjen. Heldigvis var Vaughan bedre til  å synge i 
dusjen enn meg, som resulterte i dette fantastiske albumet.

Chet Baker - Chet Baker Sings (1954)
Chet Baker var i utgangspuntket trompetist, som gjør det litt ironisk at 
hans mest solge album skulle bli et sang-album. Han hadde ikke spesielt 
pen stemme heller. Den er likevel helt perfekt, når han på sårbart vis 
fremfører nydelige låter om kjærlighetssorg.

Gregory Porter - Be Good (2012)
Selv om 50-tallet var et særdeles godt tiår for jazzen (som vi også skal 
se videre på lista), finnes det også god jazzmusikk som ikke er 70 år 
gammel. Gregory Porter jazzer oss inn i det 21. århundret, med sin 
fløyelsmyke stemme og moderne egenskrevne låter.

Come Shine - Come Shine (2001)
Come Shine er en norsk jazzgruppe (grunnlagt i Trondheim!) som 
tok verden med storm med sine friske og lekende tolkninger av gamle 
jazzlåter. For dette vant de Spellemannspris i 2002! “Fascinating 
Rhythm” er svært leken, og setter stemningen for en solid plate!

GURLS - Run Boy, Run (2018)
Vokal, saksofon og bass er kanskje ikke den mest vanlige trio-
sammensetningen av instrumenter der ute. Men den norske gruppa 
GURLS får det til å funke ekstremt bra, når de fremfører sine sassy og 
fengende originallåter. Dette albumet vant Spellemann i 2018!
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Sonny Rollins - Saxophone Colossus (1957)
Melodien på “St. Thomas” er utrolig søt og lystig, og soloen som 
kommer etter introen gir meg assosiasjoner til introsangen til “Ender 
uten tenner” (Hvis noen husker hva det var). Sonny er forøvrig en av de 
få legendariske jazz-figurene fra 50-tallet som fortsatt lever.

Miles Davis - Kind of Blue (1959)
Davis klarte ikke å spille like fort og intenst som andre trompetister, 
og fant istedenfor opp en ny jazzsjanger som han kunne blomstre i, 
nemlig modal-jazzen. I prosessen klarte han å lage det mange ser på 
som historiens beste og mest innflytelsesrike jazzalbum. Whoops!

John Coltrane - Blue Train (1958)
Coltrane er en LEGENDE. Musikken hans ble derimot mer og mer 
eksperimentell utover karrieren, så jeg anbefaler “Blue Train” som 
oppvarming til resten av musikken hans. Sjekk spesielt ut “Lazy Bird”, 
som høres ut som en barne-TV-serie intro på speed.

Keith Jarrett - The Melody at Night, with You (1999)
Dette er kanskje det vakreste albumet på hele lista. Jarrett laget dette 
albumet, bestående av kun ham på piano, som en julegave til kona si.  
Det skal godt gjøres å ikke bli litt rørt av Jarretts intime spilling på 
denne plata, spesielt hvis du ser for deg at du er kona til Keith Jarrett.

Bill Evans - Moon Beams (1962)
Bill Evans var en svært innflytelsesrik pianist. Han spilte med Miles 
Davis på “Kind of Blue”, og gjorde senere en svært bra karriere som 
bandleder. Det første sporet på plata ble skrevet til ære for Evans gamle 
bassist, som tragisk døde i en bilulykke. Ikke gladjazz altså.

Roy Hargrove - Earfood (2008)
Moderne jazz-grupper spiller mye rar musikk (som forklarer over-
vekten av musikk fra 50- og 60-tallet på denne lista). Dette er derimot 
en moderne jazz-plate som holder fast ved jazzens røtter! Dette albumet 
høres både gammelt og moderne ut på samme tid, og viser at det fortsatt 
finnes jazz-artister som kan lage funky og svingende jazzmusikk.

UTEN VOKAL
Dette er solid og ekte jazzmusikk uten for mye krøll, uten alt for høyt tempo, for mange rare 
toner, eller  alt for mye som skjer på en gang. Men vi har for lengst entret jazz-verden! Jeg 
håper og tror at alle kan finne noe de liker på denne lista.

FUTT, FART & SPENNING
Dette er musikk du kan skru på høyt, når middagsgjestene har vært for lenge, og du vil at de 
skal gå. Dette er mer intens musikk, som krever mer fokus fra lytteren (og kanskje en sans 
for jazz) for å kunne sette pris på. Men fytti grisen, så artig det er!

John Coltrane - Giant Steps (1960)
Hvis Coltrane hadde vært en Pokémon, hadde han definitivt utviklet 
seg mellom Blue Train og dette albumet. Hvis du ikke holder deg fast, 
blir du fort blåst over enda av Coltranes intrikate saksofonspill. Merk 
at pianisten knapt klarer å holde følge i sin egen solo i “Giant Steps”.

Chick Corea - Now He Sings, Now He Sobs (1968)
Dette albumet markerte gjennombruddet for nylige avdøde Chick 
Corea. Det første sporet på dette albumet er en av mine absolutte 
favoritter. Den begynner med en kryptisk men interessant intro, og går 
deretter over i fire minutter med tidenes fyrverkeri. Fyttirakkern.

Gonzalo Rubalcaba - Images: Live From Mt. Fuji (1992)
Gode live-album har noe eget ved seg. Det er mer på spill når en artist 
er på en scene med publikkummere, enn i et studio. Rubalcaba leverer 
et dramatisk og eksplosivt åpningsnummer på denne plata! Det andre 
sporet (skrevet på japansk), er en tolkning av Lennons “Imagine”.

Sonny Rollins - Volume 2 (1963)
Hva er greia med saksofonister og kule album-cover? Sonny Rollins har 
fått med seg et toppet lag av et band, og leverer musikk og soloer av 
ypperste klasse. Tempoet på låtene varierer, men går gjennomsnittlig i 
om lag 150 km i timen. Veldig morsom plate.

Farmers Market - Slav to the Rhythm (2012)
Synes du også at det er for få artister som kombinerer jazz og rock med 
bulgarsk folkemusikk? Farmers Market er et utrolig gøyalt norsk band 
(med Spellemann). Å telle takten i musikken deres er nesten umulig! En 
gang dro de også KORK med på galskapet sitt - søk på YouTube!

Kenny Garrett - Songbook (1996). Mer moderne jazz-saksofon i ypperste klasse.
McCoy Tyner - The Real McCoy (1967). Coltranes pianist kan også sparke fra seg.
Cory Henry - The Revival (2016). Solo orgel-album som klikker helt.
Thorgeir Stubø - Notice /Live at Jazz Alive  (1999). Norsk jazzgitarist! Utrolig kult.
Count Basie - The Atomic Mr. Basie (1958). Introen til reiseradioen er herfra! Sommerlig storband!
Dizzy Gillespie - Gillespiana (1960). Nok en fengslende storband-plate.
João Gilberto and Stan Getz - Getz/Gilberto (1964). Heismusikk i verdensklasse!

SJEKK OGSÅ UT (FORDI 17 ALBUM IKKE VAR NOK):
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Har corona, men vil ligge med 
tinderdaten min, hvordan kan jeg 
beskytte meg slik at jeg ikke smitter 
rypa?
Dette er et helt vanlig dilemma som mange 
unge voksne føler på under denne vanskelige 
perioden. Et alternativ er å enten vente til dere 
begge har testet negativt. Et annet alternativ 
er å investere i elektroniske sex-leketøy som 
kan synkroniseres til hverandre. Det finnes 
mange ulike alternativer og varianter som 
du og din tinderdate kan velge mellom! 
Disse leketøyene kan også brukes under 
flere anledninger om det måtte ønskes. På 
denne måten kan dere synkronisere hvert 
deres leketøy til hverandre uten å bryte 
2-metersregelen. For ikke å gå glipp av det 
visuelle aspektet av akten kan vi anbefaler 
zoom! 

Hvordan kan man hinte om at man 
er keen på de som skriver helse-
spalten?
Send nudez

Tror jeg er sexavhengig, how to deal 
with the problem?
Hvor ofte og hvor sjelden man har sex er 
veldig individuelt og varierer fra person 
til person. Man kan ha sex med det man 
selv tenker på som mange, og da tro at 
man er sexavhengige, uansett om dette 
ikke er tilfellet! Hvis situasjonen er slik at 
sex går utover de dagligdagse behovene 
og gjøremålene slik som mat, søvn, studie 
eller jobb, anbefales det å ta kontakt med 
profesjonelt helsepersonell! 

Hva gjør man om sex er vondt, men 
sex på kont er godt?
Om det gjør vondt å ha sex er dette helt 
normalt og ikke skadelig om man stopper 
når det gjør vondt. Hvis du ønsker å ha sex, 
men det eneste alternativet er å ha det “på 
kont” ville jeg hørt med de ansvarlige om 
det er mulig å sette opp en avtale for å få 
gjennomført dine behov. 
For mer informasjon om booking, kontakt 
Mats Kjenes på: matskje@stud.ntnu.no

Er det innafor å onanere mens man 
har digital forelesning? Med eller 
uten kamera?
På samme måte som at det er lov å sove 
under digital forelesning er det også greit 
å onanere under en digital forelesning. 
Hvorvidt du tenner på celledeling eller 
kontinuerlig deriverbarhet er det ikke noe å 
skamme seg over, alle har sin kink. Derimot 
er det ikke akseptabelt å dele sin begeistring 
med resten av forsamlingen i form av å ha på 
lyd eller video. Dette er nemlig forstyrrende 

Talla & Laffen
SPØR

TEKST: Talha Tariq & Olav Knutsen

Velkommen til Talla & Laffens 
helsespalte! Her får Vitnemålets 
lesere svar på sine innsendte 
spørsmål knyttet til sex, kjærlighet 
og psykisk helse.

for andre likesinnede og må respekteres. 
Om du skulle finne en gruppe som har 
interesse av å se og høre på deg, er det et 15 
minutters tidsrom mellom timene som man 
kan bruke på å gå i breakout rooms og dele 
sine interesser. Dette er også kjent som et 
‘’Akademisk kvarter’’.

Hvordan går man frem om man har 
lyst å ligge med noen i styret? ;)
Steg 1: Finn deg en som din interesse fanger
Steg 2: Stjel spanskrøret til vedkommende
Steg 3: Løp mot kont(Etter å ha avtalt med 
Mats).
Steg 4:  Pass på å at vedkommende løper 
etter deg
Steg 5: Si: “Jeg har vært en slem gutt/jente”
Steg 5+1: Følg rådene som blir gitt i denne 
helsespalten. 

Hvordan unngår man å bli hørt av 
andre i kollektivet under sex?
Den korte versjonen på dette svaret er å 
ikke ha sex. Skulle det derimot ikke være et 
alternativ finnes det heldigvis flere løsninger 
på problemet. Den enkleste måten å unngå 
å bli hørt er å be kollektivet holde seg unna 
rommet ditt eller ta på seg støydempende 
hodetelefoner. Om man ikke føler seg 
komfortabel med denne løsningen, kan man 
skru på litt rolig musikk på rommet samleiet 
skal foregå, da høres ikke sexen. Ved enkelte 
tilfeller ligger støyproblemet i sengen. Hvis 
å kjøpe ny seng ikke er et alternativ, kan 
man flytte dyna på gulvet og ta det videre 
derfra. Er det derimot partneren som står 
for støyen kan man rett og slett bare be dem 

være stille. Om det heller ikke skulle funke, 
hold en pute over ansiktet på partner og 
sjekk regelmessig om det går bra.

HVOR KAN JEG HA SEX????
Høgskoleringen 5, 7034 Trondheim, 
evt Iduns veg 4 andre etasje eller Nedre 
Møllenberg 57a.

Vil det bli vanskelig å få seg 
jobb etter studie hvis man har et 
karaktersnitt på C eller dårligere?
Hvor vanskelig det er å få seg jobb etter 
studiet kommer helt an på hva slags jobb 
du ønsker deg! Når det er snakk en stilling 
som lærer på enten ungdomsskole eller 
videregående vil karaktersnitt ikke ha så 
mye å si. Gode og dårlige karakterer vil 
nødvendigvis ikke reflektere hvordan du 
yter som en lærer. De som ansetter ser først 
og fremst på utdanningen og karakterene 
kommer som andre i rekka. 

Hvem er den diggeste forelesern? 
Både jente og gutt.
Jente: Yael Fleischmann
Gutt: Jacob Linder

?
?
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REBUS FORRIGE UTGAVE
Leserkonkurransen
Til forrige utgave arrangerte Vitnemålet en 
leserkonkurranse, som bestod av 15 spørsmål om 
innholdet i avisa!

Vinneren av konkurransen ble Brage Bragstad! 
Gratulerer, du har vunnet en Spanky-kopp <3

Hjemlevering
Siden det ikke var forsvarlig å samle LURinger på 
campus, tok heller Redaksjonen avisa med hjem til 
folk! Det ble en stor suksess! Under ser dere bilder 
fra dagen.

Alle disse ville ha avis!

1. Tidligere i måneden ble det annonsert en nyinnspilling av 
Olsenbanden. Hva er det fulle navnet på de tre medlemmene i 
banden?

2. Hvilken norsk artist har nylig fått mye internasjonal ros etter slippet av 
debutalbumet «If I Could Make It Go Quiet»?

3. Hvilket videospill fra 2020 tok nylig rekorden for flest spillpriser, med 
totalt 261 forskjellige priser?

4. Finnes det trær på Svalbard?
5. Hva het den serbiske terrorgruppen som muliggjorde attentatet på 

erkehertug Franz Ferdinand og følgelig kastet verden ut i en fire år 
lang krig?

6. To matematikere drev intellektuell krigføring på starten av 1700-tallet 
over hvem av dem som oppfant kalkulus (matematisk analyse). Hvem 
var de?

7. Hvilken familierelasjon hadde gudene Afrodite og Hefaistos innen 
gresk mytologi?

8. Hvor mange ganger har det gigantiske amerikanske 
idrettsarrangementet Super Bowl blitt arrangert?

9. Etter flere år, med aktivisme fra fans og skuespillere, slipper et av 
verdens største filmstudioer en fire timers lang Directors Cut av 
hvilken film fra 2017?

10. Hvilken forfatter skrev på 40-tallet bøkene Animal Farm og 1984?

Svar:
1. Egon Olsen, Kjell Jensen og Benny Fransen, 2. Girl in Red, 3. The Last of Us Part II, 4. Nei. Bare busker, 5. Den Svarte 
Hånd, 6. Isaac Newton og Gottfried Leibniz, 7. Søsken og ektefeller, 8. 55 ganger, 9. Justice League, 10. George Orwell

QUIZ

QUIZ- OG REBUSMESTER: Morten Nygård
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17. mai!17. mai!

KræsjkursKræsjkurs
- info kommer!- info kommer!

GOD SOMMER!GOD SOMMER!

VEIEN VIDERE...


