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Hei, kjære leser, og velkommen til årets 
første og sittende Bibliotekar sin første 
utgave av Vitnemålet! 

De siste ukene har jeg lært meg å bruke 
InDesign for å kunne opprettholde nivået 
på Vitnemålets flotte visuelle profil. 
Her har jeg fått god hjelp av avtroppede 
Bibliotekar, Bendik for å komme til 
hektene.

I denne utgaven vil dere bli kjent med 
en rekke nye redaksjonsmedlemmers 
og deres særegne måte å skrive tekster, 
i tillegg til gamle og kjente skribenter! 
Sammen har vi lagd en utgave med mye 
variert innhold. Det ryktes også at en 
konkurranse med en gjev premie ligger i 
en av artiklene.

Jeg håper dere er spente, for jeg er veldig 
fornøyd med det vi har fått til sammen.

LEDER INNHOLD
04. 5+1 MED STYRET 2022
Hvem har et lagerrom på Ranheim? Og 
hvem har IT-ferdigheter som trengs for 
å hacke seg inn på FBI's database? 

09. LUREMUS
Bildedryss.

10. POESI PÅ SIDE TRI
Fyll nynorskkvoten og vinglasset på en 
og samme lyriske reise.

11. THE TINDER SLANDER
Er du desperat etter nye sjekkereplikker 
til Tinder? Fortvil ikke! Her kan du lære 
av andres feil eller følge i deres fotspor.

14. HVEM ### VAR E.C. DAHL?
Bli kjent med Trondheims svar på Hugh 
Hefner.

20. LUROSKOPET
Er du løven, krepsen eller klesskapet? 
Finn ut hva fremtiden din bringer av 
utfordringer!

22. RANGERING AV 
60-GRUPPEN I BIOLOGI
Er du enig med dommen?

24. AURORA TESTER 
BLÆRESPRENG
Les om kvelden da Aurora måtte bære 
hele redaksjonen på sine skuldre.

29. MOLDOVA OG DRØMMEN 
OM EUROVISION
Lad opp til årets Eurovision Song 
Contest med et dypdykk ned i Moldova's 
bidrag gjennom årene.

32. NABOREVYEN 2022
Gikk du glipp av årets Naborevy?

34. QUIZ
Hva har korona, alkohol, serier og 
statsoverhoder til felles? Fasit: De er alle 
kategorier i Viggo og Mortens quiz!
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SINA - FAGSJEF

1. Sina Lerheim Birkeland
2. Matte og biologi. Jeg har ikke valgt hovedfag enda, så 

får vi se.
3. Ehhmm mest fordi jeg syntes det virket gøy. Også sid-

en jeg ville være med i fagkom spesielt fordi jeg syns vi 
har ganske mye potensiale, det er masse gøye ting vi 
kan arrangere. Som for eksempel typ bedpress og sånt 
mens men vi må kanksje jobbe litt selv for å ha noe 
faglig tilbud utenom studiet på en måte. Også at det 
er veldig sosialt!

4. Oiii. Kan det være en annen matpakke enn brødskiv-
er? For jeg ville laget havregrøt da. Til alle. Det er lett 
å lage, det er billig, du trenger ikke smør en gang du 
trenger bare vann og havre. så jeg ville ha gått for det. 
Masse proteiner og ja.

5. Ahhh oii, det er vanskelige spørsmål. Jeg tror jeg vil 
svare hund siden de alltid er så glad. De er alltid glad 
for å se deg. Hvis jeg skulle hatt dyr hadde det vært 
hund. Jeg har egentlig ikke noe favorittdyr men jeg 
burde kanskje ha noe siden jeg går biologi. Neii det må 
bli hund.

5+1. Marry Erle, fordi ho e momager, passa på alle i styret 
god og trygg person. Fuck Andrea, i håp om å få gratis 
inngang på arrangementer. Kill Linnea så kan ej kuppe 
økonomien og booke Andreas Wahl til 40 k.

AMALIE - GYMLÆRER

1. Amalie Stensvold
2. Matte og kjemi, matte hovedfag.
3. Ehmm fordi det er gøy å bli kjent med folk! Og det er 

gøy å kjenne på litt ansvar å være en del av linjefore-
ningen.

4. Du kan jo smøre matpakken din med noe annet enn 
smør, kan bruke andre pålegg. Jeg vet ikke, jeg bruker 
ikke smør så jeg kan ikke relatere…. meen jaa frukt og 
grønt!

5. Favorittdyr, oi det var vanskelig. Ehhh syns løver er 
kule!

5+1. Det er jo en klassiker å si fuck Erle da fordi hun er boss. 
Også marry, hhmm sier Linnea siden hun har alle pen-
gene tror jeg. Oja det var det de andre sa. Oki da sier 
vi marry Heidi siden vi finner på de samme tingene. 
Også kan vi si kill meg selv.

5+1 MED STYRET 2022
TEKST: Talha Tariq

1. Hva er ditt fulle navn?
2. Hvilken fagretning går du?
3. Hvorfor valgte du å bli med i styret?
4. Hvordan skal du sørge for at studentene får smurt matpakken sin i neste Smørkrise?
5. Hva er ditt favorittdyr?
5+1. Fuck, marry, kill styret?

HEIDI - KONTAKTLÆRER
1. Heidi Rian
2. Kjemi og matte, kjemi hovedretning.
3. Tror det er fordi jeg som fadder hadde lyst til å være 

med å bestemme og den beste måten å gjøre det på 
er å være med, også selvfølgelig gøy å sitte i styret.

4. Ja, de fleste har jo lab av lurningene så det kunne ha 
vært mulig å produsere smør på labene. Eventuelt tatt 
in noen dyr og gjort labene til sånn møø, sånn for kuer.

5. Mååå jeg si ku nå? Favorittdyret mitt er isbjørn. Jeg 
hadde et kosedyr når jeg var liten som het Isbørn siden 
jeg ikke klarte å si “r”. 

5+1. Jeg tror jeg hadde giftet meg med Linnea siden hun
har pengene og kunne vært sånn sugermommy. Også 
tror jeg hadde hhmmm ligget med Erle, siden det er 
gøy å ha afære med sjefen. Nei, jeg hadde drept Jør-
gen, siden det er så rotete på kontoret.

JØRGEN - KONTORSJEF
1. Jørgen Solbakken
2. Matte hovedfag, kjemi fag to.
3. Neiiii, kanskje for å få Spanskrøret til å fortsette å være 

fantastisk og for all del LURinger. Også er det artig å ta 
på seg verv syns jeg.

4. Åhhh den er vanskelig. Hvordan jeg skal bidra? ppfff 
neii jeg begynner vel å reise tilbake igjen til gården 
min i Gudbrandsdalen for å lage smøret selv.

5. Ehhh… vi fortsetter på gården min da så da blir det sau.
5+1. Styreedition? oii, det er vanskelig. Neiii la oss ta… det er

lov til å velge eget kjønn sikkert så da tar vi Håkon på 
fuck og Olav på marry og… hvem skal jeg drepe da…? 
Hva har de andre svart?...... faen……. dette er for vanske-
lig for meg…faen…. Jeg tar meg selv jeg!
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ERLE - REKTOR
1. Erle Reite Almåsbakk
2. Kjemi og biologi, biologi som hovedfag.
3. Jeg har jo vært med før, det var kjempegøy å være 

med. Syns jo det er gøy å bli kjent med nye folk, plan-
legge og få lov til å være med å bestemme da.

4. Jeg leier faktisk et lagerrom på Ranheim som er full-
pakket av smør til den fremtidige krisen. Så der har jeg 
LURingan covered. Jeg har tenkt på det i maaange år 
faktisk.

5. Hmm favorittdyr oh herregud aner ikke. Jeg går for 
havedderkopp. De er sånn bittesmå og stygge. Og søte 
da.

5+1. Hmmmm å herregud. Drep Amalie siden hun er den 
eneste som på ekte truer makta mi, det kan vi ikke ha 
noe av. Altså nestleder Amalie. Ogsååå ville jeg ligget 
med Linnea for å ha en sugardaddy eller mommy. 
Også hadde jeg giftet meg med Olav slik at jeg aldri 
kunne ha fått en slem omtalelse i Vitnemålet.

1. Amalie Munthe Vassbotn
2. Matte og biologi, biologi som hovedretning og engelsk 

i opprykk.
3. Det er gøy også siden jeg har vært med i verv hele livet 

så jeg elsker verv. Også er jo Spanskrøret helt fantas-
tisk.

4. Jeg er veeeldig flink til å overpiske krem så det funker 
egentlig fint. Så jeg kan bare overpiske krem veldig 
masse slik at jeg lager det til smør, til ALLE studentene. 
Null stress.

5. Sjiraff! Elsker sjiraffer! Fikk lov til å mate de i San Diego 
i et par år.

5+1. Jeg tror kanskje jeg hadde fucka Erle siden hun er jæv-
lig heit og jeg digger henne. Hmm, fakk as…. kansk-
je marry Olav. Har er super reliable, vi har alltid gode 
samtaler, han er lættis og superhyggelig. Kunne lett 
tatt han med hjem til foreldrene altså. Kill ohh den 
er vanskelig. Kill Amalie! Siden det kan bare være en 
Amalie i styret, det er nok med en.

AMALIE - INSPEKTØR
HÅKON - IKT-ANSVARLIG

1. Håkon Aaland
2. Matte og IT, rimelig sikker på at jeg tar IT som hov-

edfag.
3. Tja, noen måtte være IKT ansvarlig da og det virket gøy 

og det er mye og lære. Er ikke så mye mer å si om det.
4. Jeg tror det viktigste er å få vite at smørkrise kommer 

i forveien så kommer jeg til å hamstre opp smør selv 
for så å IT-aktig å sende ut en beskjed på alle midler 
jeg kan så skal jeg si ifra. Også trenger ikke de å vite at 
jeg har hamstra opp før dem,  så kan de få melding og 
hamstre opp også. De som faller utenfor der de må vi 
heller hjelpe. Med mine IT ferdigheter så hacker jeg inn 
i FBI sin database og kommer meg forbi brannmuren 
der og kjører en cross-reference med smør og krise og 
pinpointer akkurat dato for når krisa inntreffer.

5. Bjørn, ja bjørn. Det er så mange grunner. Mange gode 
filmer med bjørn, Min bror Bjørnen, The Revenant, 
Bjørnen i det blå huset for å nevne noen. Kanskje den 
bjørnen Lars Monsen kjefta på i Canada, den er ganske 
kjent.

5+1. Jeg må si fuck Sina for vi er 1.klassinger og vi må holde
sammen. Marry…. mye bra å velge mellom vet du. Jeg 
tror jeg må si Heidi så kan hun få meg ut i friluft. Jeg 
er dårlig på toppturer og slikt. Kill, skal vi se…….. gi meg 
noen forslag a…jeg er for godhjertet for å drepe. Ehhh… 
hvem skal vi kille a… du tar ikke med sånn pause med 
i teksten?? Nei ikke gjør det daa!.... Vi killer Jørgen så 
får jeg mer spilletid på fotballaget. Jørgen skal drepes i 
kaldt blod på kontoret.

OLAV - BIBLIOTEKAR
1. Olav Magnus Knutsen
2. Matte og fysikk, hovedretning matte.
3. Jeg kan aldri få nok av redaksjonen. Også virket det 

gøy å være med i styret og planlegge fadderuka og 
slikt.

4. Det jo bare å hamstre fløte da så kjører vi piske-
komiteen. Man får jo smør av å piske fløte. da får man 
trent og smør samtidig. Den kan være en under-
gruppe av idkom.

5. Mitt favorittdyr…. isbjørn, smaker godt. Ja jeg har 
smakt isbjørn, man får det på butikken.

5+1. Fuck Håkon fordi jeg har alltid hatt lyst til å.. jeg føler
han kunne ha vært sånn rådebank-muse siden han er 
fra Bø. Også marry Amalie og kill Amalie.
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LINNEA - ØKONOMIANSVARLIG
1. Linnea Brekke Rennan
2. Matte og kjemi, matte hovedretning.
3. Jeg er litt økonominørd, litt veldig hehe.
4. Som økonomiansvarlig så er det min jobb å søke om 

pæng. Så ja, jeg hadde tatt det veldig seriøst. Eventuelt 
søkt om pæng til egen fabrikk.

5. Tror kanskje mitt er sau. Jeg hadde faktisk en bamse 
som jeg kalte for koselammet men det var egentlig en 
puddel. Så da vart jeg veldig glad i sau.

5+1. Oki, Jeg hadde også ligget med Erle siden da kunne
jeg ligget meg til toppen! Også hadde jeg giftet meg 
meeeed….. meeeed…. oki, jeg hadde giftet meg med 
Olav siden vi hadde sett fine ut på bryllupsbildet. Også 
hadde jeg også drept Olav siden da hadde jeg fått 
hans eiendeler.

ANDREA - PERSONALANSVARLIG

1. Andrea Tofte
2. Kjemi og biologi, med hovedretning biologi.
3. Ehhhm, jeg har prøvd å vært med på forskjellige ting, 

jeg sa til meg selv at jeg aldri skulle gjøre det igjen og 
holde meg unna linjeforeningskultur, men klarte tyde-
ligvis ikke å holde meg unna. Det tar jo sykt mye tid og 
jeg har noe å gjøre hele tiden. Jeg har ikke fritid, det 
blir ikke dusjing og søvn.

4. Jeg byr på smørkjerningsstasjon på kontoret. Kan 
bruke mine egne hender til å smøre brødskiver. Alt for 
Spanskrøret!

5. Katt, helt klart. Det finnes ikke noe bedre enn katt!
5+1. Får jeg ha en begrunnelse hvis jeg vil?...Åh det var 

jææævlig vanskelig! Ehhhh marry Erle, hun er Rektor, 
hun er makt. Komme meg nærmere makta ikkesant? 
sååå tenker jeg, kill Amalie så slipper jeg å krangle om 
å ha datoer med idkom siden da er det bare arrkom 
ikkesant? ogsåååå….. fuck Linnea, fuck Linnea ikke noe 
begrunnelse fuck Linnea.

LURemusLURemus
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Eg ser deg der borte og eg ropar:
Kyss meg, O du deilege Vin!
Press dine fuktige leppar
lett imot munnen min. 

Lat mine hender få vandre
langs ved din slanke kropp.
Ingen vil kunne oss klandre
fordi vår kjærleik er topp.

Auga mine kler av deg lettvint
du gjer meg så jævla fuktig.
Eg smiler og gjer deg hint;)
Du luktar og smakar så fruktig.

Gjev meg din vakraste del
og eg vil gjeve deg min.
Du veit det er deg eg alltid vel,
min smekre og deilege Vin.

POESI PÅ SIDE TRI

@*&#$

THE

THE

SLANDER
TINDER

Tekst: Aurora Jessen

TEKST: Viggo Skarby
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Du har kanskje hørt uttrykket 

«Det finnes mange fisk i havet» 

en gang i livet. Kanskje fra en av 

venninnene dine etter å ha blitt 

brutalt grusebanet
1

 av din livs store 

kjærlighet. Jeg er her for å fortelle 

deg at fisken i havet har krepert. 

Ikke engang fisken overlevde alt 

søppelet som finnes i havet, og de 

har sameksistert med plast en god 

stund nå. 

Du hadde kanskje håp om et blåere hav, 
fylt med så mye deilig, forskjellig fisk 
du bare måtte ønske. Ferskvannsfisk, 
saltvannsfisk, kanskje litt deilig stor 
eksotisk fisk, dypvannsfisk, you name 
it. Beklager å skuffe deg, men det er mer 
sannsynlig å få Anne-Elisabeth Hagen i 
garnet ditt, enn god fisk. 

Men la oss komme i gang med saken. 
Det er kanskje ikke nødvendig å fortelle 
at det selvfølgelig ikke handler om fisk, 
men gutter og menn. Mer spesifikt er 
det i dette tilfellet snakk om gutter 
og menn på Tinder. Nåtidens match.
com. Et sted der romantikk, 
sex og sjekkereplikker har 
en egen markedsverdi. 
En markedsverdi som 
synker fortere enn børsen i 
Russland.

1 Definisjonen av grusebanet er å stå igjen på fotballgrusbanen som barn/ungdom etter at vennen du er 
forelsket i har grått til deg om den de er forelsket i, før de så har fått en telefon fra vedkommende som vil ha din 
venn tilbake og din venn sier selvsagt ja og klarer så å si til deg « Your name here du er den beste. Skulle ønske jeg 
hadde en kjæreste som var som deg».

Tinder er sett på som mer overfladisk 
enn Instagramprofilen til Pilotfrue, 
og stort sett matcher man basert på 
utseende. Den lille biografien man har 
skrevet utgjør sjeldent noen forskjell, når 
man allerede har bestemt seg for ja eller 
nei ved første bilde. Skulle man så ønske 
å gå bort fra det overfladiske, og matche 
basert på morsom biografi eller like 
interesser (noe man i utgangspunktet 
burde), så skal jeg med glede meddele 
at det heller ikke hjelper. Jeg har nemlig 
testet begge deler, og jeg kan fortelle at 
uansett taktikk så ender du opp med den 
samme dårlig sjekkereplikken i DM-en 
din. 

Personlig har jeg begynt å finne 
underholdning i dette, og har startet 
en samling av de kleineste, dårligste, 
morsomste eller generelt teiteste 
startreplikkene jeg har fått. For å widen 
my horizon har jeg også fått tilsendt 
mine venninners verste meldinger. 
Fishing in someone else’s pond, kan man 

jo pent kalle det. For å belyse dere 
på samfunnets største problem 

nå til dags, Tinder altså, har 
jeg satt sammen noe jeg selv 
vil beskrive som en solid 
samling av tidenes dårligste 
sjekkereplikker som hadde 
gjort Simon Leviev stolt. 

Enjoy!
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Året 1814 var et begivenhetsrikt år. 

Drøye to måneder før den norske 

grunnloven ble til, skjedde en langt 

viktigere hendelse i norsk historie.

Handelsmannen Erich Dahl og kona 
Christine Lyche hadde allerede funnet på 
originale navn til tre sønner, og begynte 
tilsynelatende å gå tomme for ideer da 
de nådde nummer fire i rekka. Etter å 
ha grublet en stund, valgte de nybakte 
foreldrene (som de fornuftige trønderne 
de var), å ty til kok, med egne navn som 
LF. Med dette, var Erich Christian Dahl 
(også kjent som E.C. Dahl) (også kjent 
som Dahls Pilsner) født.

Lille Dahl vokste opp på en gård ved 
Gravallmenningen, som befinner seg 
omtrent midt mellom kultursenteret 
ISAK og Dreams Showbar. Allerede 
da han var sju år, døde faren til den 
fremtidige bryggerikongen. Den tragiske 
familiehendelsen var imidlertid positiv 
for Dahls familiebedrift. Det var mor 
Christine som hele tiden hadde vært den 
økonomiske motoren i familien, og den 
ferske enka omdøpte bedriften til Erich 
Dahls Enke. Hun utvidet bedriften fra å 
drive en enkel krambod fra sin egen gård, 
til å drive med storskala import av korn 
og eksport av sild, i tillegg til fortsatt drift 
av kramboden.

I det Erich Christian fyller 16 år, sender 
moren ham ut på en svipptur til Dreams 
Showbar utlandet for å ta høyere 
utdanning. Når han vender tilbake til 
Trondheim, blir han umiddelbart satt 
i arbeid som handelsbetjent i familiens 
firma. Fra 1840-årene er han i prinsippet 
daglig leder for den nå svært omfattende 
familiebedriften. 

En stor bybrann i 1842 fører til at alle 
Erich Dahls Enke sine eiendommer og 
varelagre blir til aske. Men familien 
Dahl hadde god orden på økonomien, 
og benytter anledningen til  å kjøpe seg 
nye tomter i brannruinene i Sandgata. 
Her bygger de seg større og bedre anlegg 
enn før. Gården og brygga de bygget ved 
Prinsens gt. 44/46, står fremdeles den dag 
i dag, og huser blant annet kultursenteret 
ISAK, Pensjonistpartiet Trøndelag, og 
Torill Tiller Klarsyn & Healing. Den gode 
oppdragelsen, utdannelsen og kapitalen 
Erich Christian hadde fått av sin mor, 
hadde dannet grunnlaget for det 
som videre skulle skje.

Hamburgerkrisen
Et stort børsfall feiet over Europa i 
1857. Den beryktede Hamburgerkrisen 
avsluttet nesten ølbryggings-eventyret 
før det hadde begynt. Erich Christian 
hadde investert seks år og alle av firmaets 
oppsparte midler til å kjøp og ombygging 
av et gammelt sukkerrafinneri på Kalv-
skinnet (klarer du å gjette hva det kalles 
i dag?), til et nytt og hypermoderne 
bryggeri. Da børsen falt, stod firmaet 
uten likviditet, og med eiendommer og 
varelager som raste ned i verdi. Takket 
være lån fra andre handelsmenn, klarte 
vår protagonist så vidt å berge driften 
av handelshuset og det nyoppstartede 
bryggeriet gjennom krisetiden.

Bryggeriets fremvekst
Den unge og nytenkende entreprenøren 
visste at det var et stort marked for 
“bayersk øl”, og etablerte seg på markedet 
på et svært gunstig tidspunkt.
Bryggeriet hans hadde kapasitet til å 
brygge mer en dobbelt så mye malt 
som resten av Trondheims daværende 
bryggerier kombinert. De solgte øl 
til lokale skjenkesteder, i tillegg til å 
eksportere sin trønderske herlighet til 
store deler av verden, så langt som til 
Rio de Janeiro. En avgift på malt som 
favoriserte industridrift fremfor små 
bryggerier, førte til at Dahls bryggeri slo 
mindre bryggerier ned i støvlene sine. I 
mens mindre bryggerier gikk konkurs, 
kunne E.C. Dahl le hele veien til banken, 
med et gjennomsnittlig årlig overskudd 
som lå stabilt mellom 20 og 30 prosent.

HVEM #@!$? VAR E.C. DAHL?
TEKST: Bendik Løvlie

TING MAN BURDE VITE NÅR MAN BOR I TRONDHEIM:

MALERI AV KALVSKINNET (CA. 1820):
Sukkerhuset (t.v), er i dag populære for 
“Blærespreng”. Schnitlergården (t.h.) ble 
etter mor Christines død E. C. Dahls bolig.

VELG LOKALT: Visste du at Dahls på 
boks ikke tappes i Trondheim?
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Privatliv og filantropi
Dahl var en utradisjonell leder for sin tid, 
og var kjent for å ha et godt forhold til 
sine arbeidere (spesielt til sine kvinnelige 
ansatte). Han ga gode lønninger og 
bonuser, og var en viktig initiativtaker 
til blant annet Arbeiderforeningens 
Spareskillingsbank, og til byggingen av 
Trondhjems Arbeiderforenings lokaler,  
som fremdeles består på hjørnet av 
Prinsen- og Kongens gate. Forøvrig satt 
han i Trondheims bystyre fra 1951, totalt 
i over 30 år frem til sin død.

Dahl hadde en lidenskap for blomster 
og hage, som man enda kan se spor av 
i Trondheims bybilde. I 1862 kjøpte 
han tomta som i dag utgjør parkerings-
plassen til Prinsen kino (og tidligere 
Studentersamfundets første lokaler). Her 
anla han et påkostet hageanlegg, som 
skulle fungere som et pusterom for Dahl, 
i en hektisk hverdag. Denne hagen var 
derimot bare en liten gresslapp i forhold 
til Dahlsparken, som i dag ligger ved  E. 
C. Dahls stiftelse. Han hyret inn selveste 
slottsgartneren fra Kristiania til å lage 
en park av et kaliber som Trondheims 
befolkning aldri før hadde sett. Parken 
ble dessverre ødelagt under andre 
verdenskrig. Den ble senere restaurert, 
men aldri til sin eldre prakt.

I år 1884 døde E. C. Dahl plutselig, 
68 år gammel. Etter begravelsen kom 
nyheten som sjokkerte hele Trondheim: 
Den offisielt barnløse ungkaren hadde 
testamentert bort halve sin formue (som 
i dag utgjør 120 millioner kroner) til 
grunnleggelsen av en veldedig stiftelse 
for “pleie av fattige fødende kvinner og 
hjelpeløse nyfødte barn”. Denne skulle 
bygges ved Dahlsparken, og skulle få 
navnet E.C. Dahls Fødestiftelse. Den 
andre halvparten av formuen ble fordelt 
til en rekke enkeltpersoner, primært 
bestående i gamle elskerinner, uektefødte 
barn og en ekskone fra et kortvarig 
ekteskap. Det hevdes at Dahl opprettet 
fødestiftelsen av dårlig samvittighet 
overfor sine mange elskerinner; en 
påstand som hvertfall ikke svekkes av 
hans dokumenterte og udokumenterte 
kvinnehistorier.

E.C. Dahls Fødestiftelse
Du er antakeligvis godt kjent med 
fødselsomsorgens historie i Norge, og 
de såkalte fire fødesystemer. De kan 
kort oppsummeres som 1) Omreisende 
kloke koner, 2) Omreisende autorisert 
personell, 3) Institusjonaliseringen av 
fødsler, og 4) Den sentraliserte, høy-
teknologiske sykehusfødslen. Det var 
det tredje systemet som skapte Dahls 
fødestiftelse i 1908. Frem til da hadde 
Trondhjem ligget langt bak Kristiania 
og Bergen på fødselsfronten, som 
hadde fått sine egne fødestiftelser i det 
forrige århundret. Med Dahls moderne 
fødselsbygg på plass, skjøt Trondhjem i 
front av dette intense fødselsteknologiske 
kappløpet.

Til tross for sin storslagne fasade, 
var den nye fødestiftelsen langt fra et 
luksusforetak. Styrer og sjefsjordmor 
Valentine Smith så seg nødt til å føre 
en driftsform som “skapte veldig mye 
av svært lite”. Dette løste hun med tre 
hovedgrep: 1) Strengt gjenbruksregime, 
2) Gratis arbeidskraft, og 3) Differensiert 
forpleiningstilbud for ekstra-betalende 
kunder. Sistnevnte grep var kanskje noe 
utfordrende mot stiftelsens formål om 
“pleie av fattige fødende kvinner”.

Etter et langvarig press mot å flytte 
byens fødsler til sykehus (det fjerde 
fødesystemets fremmarsj), måtte føde-
stiftelsen i 1983 til slutt takke for seg. 
Totalt hadde 98 000 barn fått se dagens 
lys i huset som ble bygget på grunnmuren 
av Dahls dårlige samvittighet.

Ettermæle og bryggeriets skjebne
Etter Dahls død, ble virksomheten 
hans kjøpt av Olaus Krabbe Lysholm, 
som trolig er forklaringen på navnet til 
campusen ved siden av Sukkerhuset.  Spol 
frem til 1966, og E. C. Dahls Bryggeri blir 
slått sammen med Aktiebryggeriet, som 
både markerte begynnelsen på slutten 
til deres uavhengighet som bryggeri, 
og starten på en dramatisk historie om 
fusjon, fisjon, kapitalisme, Rema 1000, 
røde pølser, og selvsagt øl. Se om du 
klarer å følge med videre her:

I 1976 har Dahls bryggeri fått 
aksjemajoritet i selskapet som i dag heter 
Nordlandsbryggeriet, som medfører at 
produksjonen av Nordlandspils flyttes 
permanent til Trondheim. I 1986 
slås E. C. Dahls bryggeri AS og Nidar 
Bergene AS sammen til Nidar AS, som 
så blir kjøpt opp av Nora Industrier AS. 
Samtidig fører en fisjoneringsprosess 
av bryggeriet til opprettelsen av E. C. 
Dahls Eiendom AS, (i dag heleid av 
Reitan Eiendom AS), som i dag er eier 
av Sukkerhuset og i praksis alle butikk- 
og næringsbygg i hele Midtbyen.  To år 
senere blir (sannsynligvis) (jeg har mistet 
oversikt) delene av firemaet som IKKE 
var E. C. Dahls Eiendom, gjort om til 
Nora Fabrikker, som deretter fusjoneres 
med Ringnes Frydenlund AS  og blir til 
Ringnes AS, som senere inngår som en 
del av industrikonglomeratet Orkla AS. 
Videre er Orklas drikkevaredivisjon 
Ringnes AS (som eier Dahls bryggeri) nå 
heleid av danske Carlsberg Group.

Konklusjon
Trønderne har siden inngått en avtale 
om ikke å erklære krig med Danmark, 
så lenge Carlsberg sørger for å forsyne 
befolkningen med Dahls pilsner. I det 
stille driver Reitan å opparbeider 
seg verdensherredømme. E. C. Dahl 
vil for alltid være en viktig del av 
Trondheims historie. Og hvis du 
ignorerer den delvis oppdiktede 
konklusjonen, håper jeg at du har 
lært mye nytt. Skål!

Fulgt med i timen? Svar riktig på quizen fra 

QR-koden for å bli med i trekningen av en 

sixpack med Dahls!
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LUROSKOPLUROSKOP
Tekst: Ida Hein

Steinbukken

Vannmannen

Fiskene Væren

Tyren

Tvillingene

Krepsen Løven

Jomfruen

Vekten

Skorpionen

Skytten
Ojojoj….dette blir nok ikke din måned, 

eller ditt semester for så vidt. Saturns ringer 
skaper kaos og ubalanse i livet ditt, og du vil ofte 

oppleve ufortjent tilfredshet. Ved neste fysikkeksamen spås 
det at du vil føle det gikk bra. Beklager for å fortelle deg dette, 
men du blir en av de fire som stryker. Sucks to be you, I guess.

Råd: Det er i motbakke det går oppover, så hold ut!

Våren er kommet, og dagene blir lengre.
For mange er dette tiden hvor vinterstøv-
lene settes bort, og joggesko og ankel-
sokker settes frem. Men pass deg, nå. Pluto
er litt smågretten over å ikke få være med i
den kule gjengen, og har dermed bestemt seg for
å skape kaos i livet ditt. Neste gang du drar til vaskeriet, kom- 
mer du til å miste venstresokken av ditt aller beste sokkepar. 
Det blir helt krise, stakkars deg.

Råd: De kuleste folka bruker strømpebukser 

Solen er i fiskenes tegn denne måneden, 
dette er både positivt og negativt. En dag 
i mars kommer du til å ha en skikkelig god 

hårdag. Så kommer det til å regne. Håret ditt 
kommer til å bli bløtt og stygt, og klistre seg ned 

til panna di. Huffamei, det blir ikke noe pent syn. 
Men du hadde jo veldig fint hår i noen minutter, så hvorvidt 
glasset er halvfullt eller halvtomt får du nesten avgjøre selv. 

Råd: Ha alltid med lue, caps, skaut eller paraply -just in case. 

Trenger nesten ikke å si noe, denne
måneden kommer bare til å bli helt
fantastisk for deg! Alarmen går, og du er
uthvilt. Med et smil går du ned på cam-
pus, og foreleserne gir mening. Eventuell lab
går raskt og feilfritt, og øvingene er unnagjort
med en fei. Du trodde kanskje ikke at det kom til å
bedre, men jeg ser også et fantastisk tilbud på Æ-appen i din 
nære fremtid. (Nei, Spanskrøret er ikke sponset av Rema, men 
send oss gjerne en mail dersom dere er interesserte i et lite 
samarbeid)

     Råd: Alle ser bedre ut når de smiler, og du er ikke no unntak:)

Det er en mistanke hos deg som ikke har 
vært der før, og neste måned vil du kanskje 

få en bekreftelse på denne mistanken. Den 
rømmen som luktet litt dårlig, men som 

du fortsatt hadde på tacoen? Eller kanskje du 
mistenker at plantene dine ikke har fått nok vann? Jeg 

vet da søren, du får nesten bare kikke opp på stjernehimmelen 
og finne svaret selv.

Råd: Om noe er for godt for å være sant-, ja , da er det nok det. 

Du står overfor betydningsfulle avg-
jørelser og må ta et valg. Studier, eller 

absolutt alt annet? Vel, solen er i fiskenes 
tegn denne måneden, ikke i ditt, så frem-

tiden din er ikke like lys som du skulle tro. Den 
ene eksamenen som du er så stressa for kan du vel egentlig 
bare gi opp på nå med en gang. Vær også ekstra forsiktig rundt 
kjøttetende planter ved fullmåne. 

 
Råd: Om plan b ikke funker, så finnes det alltid en plan c

Merkurs møte med Saturn skaper kaos 
i ditt liv. I dette tilfellet representerer 

Merkur foreldrene dine, og Saturn deg. 
Foreldrene dine kommer på spontanbesøk, 

så vask og rydd i vei, slik at du kan skape illus-
jonen av at du har livet på stell. Fyll kjøleskapet med brokkoli, 
legg noen skolebøker med fine notater på pulten og dytt alt 
skrotet under senga di. Nyvaskede vinduer og et duftlys på 
pulten gir et ekstra voksenpoeng. 

Råd: Nei, en dråpe er faktisk ikke nok. Pøs på med zalo, og sleng 

på litt aceton om zalo ikke duger.

Solen spiller en  viktig rolle i ditt liv,  og 
nå er dette en stor fordel. Snøen begynner 
å smelte, og det samme gjør sorgene dine. 
Jeg ser også at du kommer til å dra på vårfest, 
og du kommer til å ha det driiiiiiiiiitgøy! I din 
nære fremtid ser jeg gode venner, gode karakterer og 
masse penger!

Råd: Husk solkrem, og nyt livet!

Din nære framtid ser skikkelig bra ut! Du 
har en hemmelig beundrer, og vedkom-
mende sitter trolig til venstre bak for deg 
når du leser dette. Om det ikke sitter noen 
der så er det den neste du møter som har på 
noe gult. Sleng på et smil, og flørt i vei!

Råd: Følg magefølelsen, den tar sjeldent feil

Ojda.. jeg ser veldig lite spenning i din 
nære fremtid. Kanskje grå har blitt din 
nye favorittfarge, eller kanskje du bare har 
bestemt deg for at mennesker er overvurdert, 
og at du ikke trenger dem lenger. Uansett hva det er, så 
ser jeg ingen positive tegn rettet mot kjærlighetslivet ditt . 
Om du ikke har lastet ned Tinder enda, så er nok dette et godt 
tidspunkt å gjøre det på. 

Råd: Smil, du har gjort en god deal

Venus’ og Mars’ møte med Pluto viser at 
noe positivt venter deg. Jeg ser din store 

kjærlighet på vei inn i livet ditt, og om kort tid 
vil dere bli kjent. H*n  vil møte deg på Gløshau-

gen , og har på seg mørk allværsjakke. 

Råd: Hold øynene åpne

Merkurs møte med Saturn skaper kaos i livet 
ditt, og dette vil merkes. I løpet av mars vil du 
bli bedt på et 1 til 1 møte med den o så store Mar-
ius. Tema for møtet er ikke klart enda, men om du tar 
opp utvekslingsår, klassetur eller matteglede, så kommer det 
nok til å gå nokså bra uansett.

Råd: Bring ut din indre (eller ikke bare indre) nerd denne 
    måneden. Likt løser likt, vettu
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BI1007 – Plantenes struktur og 
funksjon (7,5 stp)
Skulle kanskje tro at dette faget er av det 
kjedelige slaget? Ja, der har du faktisk 
ganske rett.  Hadde det ikke vært for 
quizer i løpet av semesteret som fikk oss 
til å lese pensum jevnt, en veldig flink og 
ganske søt foreleser som kunne minne 
bittelitt om Marv i Home Alone etter 
han fikk støt og hjemmekontor sånn 
at vi fikk hilse på hunden til foreleser i 
forelesningene, hadde nok dette emnet 
fått en betraktelig lavere rangering fra 
min side. Den ene laben i emnet gikk 
ut på å dyrke solsikker i fellesskap og 
studere dem. De måtte derfor vannes og 
dette skulle vi studentene gjøre, og for å 
vekke engasjement, satte foreleser i gang 
en konkurranse der en vanning var et 
”lodd” og i slutten av semesteret ble det 
trekning av husplanter som premie. 

BI1002 – Floristikk og faunistikk 
(15 stp)
Sommerferie, tenker du. En fin sak midt 
i året uten studier. Du er fri og kan henge 
med alle vennene du ikke har så god tid 
til å henge med ellers. Så lenge du ikke 
har dette emnet da vel og merke. Emnet 
starter i januar, med ganske mange timer 
lab hver uke, der du skal studere alt fra 
biller og fluer til flyndrer og hodeskaller. 
Om sommeren er vi 5 uker til sammen 
på Sletvik og Hjerkinn der vi studerer dyr 
og planter i sitt naturlige habitat. Resten 
av sommeren henger den avsluttende 
eksamenen i august over oss, og etter 
eksamen har vi 1-2 uker helt fri før neste 
semester starter. Her er det hvert fall 

bare å glemme alt som heter kont i andre 
fag. Dette emnet scoret omtrent over 
hele skalaen fordi folk hadde såpass ulik 
oppfatning om hvorvidt emnet var bra 
eller ikke, så å finne en entydig rangering 
ble ikke enkelt. Emnet har en altfor stor 
arbeidsmengde og mange ulike deler, 
men når man senere går turer er det litt 
kult å kunne navnene på plantene man 
ser. Og man kan jo alltids bruke det at 
man kan grønn kråkebolle på latin som 
enten sjekketriks eller partytriks. 

BI1006 – Dyrenes struktur og 
funksjon (7,5 stp)
Selv om det er lettere å finne ut meningen 
med livet enn meningen med dette emnet, 
er det forsåvidt et interessant et. Labene er 
halvkule og læreboka var ganske bra men 
kommunikasjonen mellom foreleserne 
som hadde faget, kunne vært flere hakk 
bedre. 5 forelesere med hver sin helt 
ulike teknikk for å lære bort, deres som 
regel ganske fraværende ”pedagogikk” og 
manglende kommunikasjon er sjelden en 
suksessoppskrift. 

BI1001
Celle- og molekylærbiologi

BI1003
Evolusjonsbiologi, økologi og etologi

BI1007
Plantenes struktur og funksjon

BI1002
Floristikk og faunistikk

BI1006
Dyrenes struktur og funksjon

1
Score: 8.9

Score: 7.3

Score: 5.6

Score: 4.4

Score: 3.7

2

3

4

5

BI1001 – Celle- og 
molekylærbiologi (15 stp)
I dette faget er det for det første veldig 
mange spennende tema og passelig mye 
lab. 2-3 timer lab i uka, what’s not to love! 
Bare kjipt at vi måtte skrive labrapporter 
etterpå og at de som retta aldri klarte å 
bestemme seg for hvordan en ”riktig” 
labrapport ser ut. Faget er strukturert slik 
at det til hvert tema er 2-3 forelesninger, 
en lab med tilhørende rapport og en 
PBL (problembasert læring) der vi fikk 
en case som vi skulle sette oss inn i og 
presentere kort uka etter. Dermed lærte 
hvertfall jeg veldig mye av faget. Siden 
dette faget kommer kronologisk som et 
av de første i gruppa, gir det veldig mye 
bra introkunnskap til senere fordypning 
og også til andre fag i 60 gruppa, kanskje 
spesielt BI1006 og BI1007 (se neste side). 
PBL er også noe vi kan ta med oss videre 
til og bruke i læreryrket, et stort pluss 
spør du meg. 

BI1003 – Evolusjonsbiologi, 
økologi og etologi (15 stp)
Av emnene i 60-gruppa er det på en 
måte dette som føltes mest pedagogisk 
lagt opp, siden mye av faget var basert 
på ’learning by doing’ (jfr. Dewey). Det 
er likevel usikkert på om det i det hele 
tatt var et bevisst valg. Vi fikk et faglig 
tema, der vi i grupper skulle fordype 
oss, lage en plakat og presentere denne. 
I forelesningene fikk vi se mange kule 
videoer av dyreatferd. Jeg kommer nok 
aldri til å glemme den ene foreleseren 
sin kjærlighet for tangkutling eller den 
fargerike parringsleken til paradisfuglen. 
I tillegg til en kort dagsekskursjon for å 
studere blant annet fugler fikk vi mye 
kunnskap om hvordan eksempelvis 
byutbygging påvirker dyrene og hvorfor 
det er så sinnsykt mange måker og kråker 
i Trondheim. 

ELIDA RANGERER:
60-GRUPPEN I BIOLOGI

TEKST: Elida Engeseth

Gratulerer, du har for det første kommet deg til LUR, og for det andre har du 

kommet til den (helt objektivt sett altså) beste fagkombinasjonen, der du skal 

gjennomføre 60-gruppa i biologi. Denne rangeringen er basert på svarene fra 

et utvalg studenter som har fullført alle emnene. Siden dette er et slags snitt, 

er sjansene store for at rangeringen ikke stemmer helt overens med akkurat 

din oppfatning av emnet, men likevel, here we go: 
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Kl. 18.05: Redaksjonen ankommer, og 
som de redelig og ærlige menneskene de 
er sier de nei takk til å snike seg foran i 
køen med meg. Dette er deres andre, og 
siste, tabbe for kvelden. Køen er fortsatt 
lang og Redaksjonen står nå bakerst. Jeg 
er snart inne.

Kl. 18.22: Jeg er inne og godt i gang 
på min første øl, en halvliter for 45 
små kroner. Godt utgangspunkt. Det 
ligger en spent stemning i lufta, og det 
lukter av hormoner, øl og halvtomme 
lommebøker. De lilla og rosa LED-lysene 
setter stemningen. Jeg starter nå med 
mine videodagbøker, for jeg skjønner 
fort at jeg kommer til å slite med å 
huske kvelden i morgen. Jeg får beskjed 
av Redaksjonen om at det er fullt og de 
ikke slipper inn. Faen. Ansvaret står nå 
på meg. Jeg møter Redaksjonen ute, en 
skuffet gjeng. Morten er så grei og gir 
meg en liten notatbok med ferdigskrevet 
spørsmål, og hva som må dokumenteres. 
Deriblant et 5+1 intervju med første 
som må tisse, etter at de har holdt sin 
ydmykende råskap av en tale for resten 
av huset. Jeg er klar. Jeg kan ikke skuffe 
gjengen.

Kl. 18.25: Jeg er inne igjen. Emma og 
jeg er klare. Vi møter vår fellow student, 
Johannes (1.klasse) som senere skal bli 
et intervjuobjekt i denne saken. Rimelig 
gira på denne kvelden. En kveld jeg har 
sett frem til lenge. Klar for å drukne 
sorgen over at Redaksjonen ikke kom inn 
i et inntak uten like av  lunka, billig Dahls. 
Det er et høyt drikkepress på bordet til 
Johannes og kompisene hans. Det passer 
meg helt ypperlig. Jeg er allerede klar 
for å oppleve kvelden fullt ut. Jeg kjører 
min første stemningsrapport: det er høyt 
støynivå og alle virker klare. Det ryktes 
om at de ringer i bjella kl. 19. De fleste er 
godt i gang på sin første øl. Emma og jeg 
ser på hverandre og begge er enig om at 
i kveld skal vi bli dritings. Spoiler alert: 
det ble vi. 

Kl. 19.15: Vi er på øl 2. Bjella har ikke 
ringt enda, og jeg sitter med en ganske 
utålmodig gjeng. Alle er klare for enda 
billigere øl. Det er fortsatt god stemning 
på huset. Vi får beskjed om at de ringer 
i bjella rundt kl. 20. 45 lange minutter 
før ølen blir ulovlig billig,  promillen 
høyere enn salg av Jodix på apoteket den 
siste tiden og stemningen når sitt globale 
toppunkt. Det er mange som kjører 
taktikken om å tisse nå, før det starter. 
Meg selv inkludert. Det ryktes om en 
discodo, men denne har jeg ikke funnet. 
Trolig er den på guttedoen. Skulle man 
sjekket? Promillen er ikke høy nok for 
det, nei. 

BUHU: En tydelig skuffet gjeng fikk 
ikke plass på Sukkerhuset.

REDAKSJONEN AURORA TESTER

BLÆRESPRENG
TEKST: Aurora Seville Jessen

Det er torsdag ettermiddag og planen 

for kvelden er nok en “Redaksjonen 

tester”. Det som skal testes er the bar, 

the myth, the legend; Sukkerhuset. 

Dette blir min første sosiale 

happening med gjengen, og jeg er 

klar for å vise meg fra min beste side;  

i bunnen av et ølglass. Vær advart, 

dette blir en fuktig, skummete, 

ydmykende, morsom, spesiell og  

snudd på hodet kveld. 

Kl. 17.57: Jeg mottar en snap fra en 
fellow student med bilde av køen til 
Sukkerhuset. Det er ikke få som har 
ventet på gjenåpningen av blærespreng 
etter Covid-19, og oppmøtet er solid. 
Redaksjonen er på vors hos Amalie, men 
jeg kommer rett fra praksis og er derfor 
hjemme i leiligheten min, som beleilig 
ligger 3 minutter unna Sukkerhuset. Jeg 
og min sammensvorne denne kvelden, 
Emma, løper bort. Vi står bakerst i køen, 
og det er allerede en flokk med ølkåte 
studenter inne. Redaksjonen, som hadde 
planer om å komme 18:30 (idioter), er 
informert og er på vei.
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1. Hva heter du?  
Aurora Seville Jessen

2. Hvor mange øl har du 
drukket?  
Jeg har drukket 4 eller 5 øl. Litt 
usikker. 

3. Hva er ditt beste minne fra 
Sukkerhuset?  
Billig øl, øl spandert, og 
generelt øl. Jeg er glad i øl. 

4. Hvem i verden ville du gitt en 
golden shower?  
OOO. Hva faen Morten, hva er 
det du har forberedt. Ehhhm 
må det være noen i live? Hvis 
ikke hadde jeg nok valgt 
Michael Jackson. Jeg tror han 
liksom hadde vært gira. 

5. Hvem i verden ville du mottatt 
en golden shower fra?  
Oii, den var verre. Det må bli 
Miss Danevad her. Altså Emma. 
Kanskje ikke nå da. Helst etter 
du har drukket et par liter vann.

5+1. Hvem i verden ville du minst 
ha mottatt en golden shower 
fra?
Martin Lepperød. Punktum.

GLUGG GLUGG: Ikke engang skummet 
slipper unna Auroras store svelg.

Kl.  20.45: Tid for ny stemningsrapport. 
Denne gangen gitt av Johannes. Han 
forteller: “Stemningen er ganske bra den 
altså. Bra på huset og bra på bordet. Vi har 
et ganske ræva bord da, men stemningen 
er ganske bra læl. Det bare er noe med 
blærespreng og SALT, jeg tror SALT 
har mye med dette å gjøre. De lager bra 
stemning. MEN de scammer.

Kl. 21.01: Vi er inne i en ny runde 
blærespreng.  Fra 1-10 så er jeg kanskje 
8 full nå. Jeg har blitt spandert på nok 
en gang, og for å quote meg selv i en av 
mine meget sterke videodagbøker så “er 
det litt krise, for jeg skal ikke tisse først 
igjen. Men jeg skal klare å holde meg, for 
jeg er et rått menneske.” I ettertid innser 
jeg at det kanskje ikke stemmer, da jeg 
utrolig nok allerede hadde sprukket. Rått 
menneske my ass. Det er rimelig god kok 
nå. De aller fleste er gode i gassen, typ gir 
5, meg selv inkludert. Det er vondt å se 
videoer av meg selv og høre meg snakke 
fra dette tidspunktet og utover. 

Kl. 19.41: Vår ene lag- og bordkamerat 
starter sterkt. Det er ikke lenge til bjella 
ringer, og han vil få fart på ting. Han har 
nemlig bestemt seg for å spandere en øl 
på hele bordet vårt. Jeg er forelsket. Dette 
blir da øl nummer 3, og jeg begynner å 
kjenne det krible i kroppen. Formen og 
humøret er på topp. Vi går på nok en 
toalettpause. Jeg kommer tilbake fra do 
og blir beordret av bordet til å chugge 
min nesten fulle halvliter. Jeg er ikke 
vond å be. Sikkert ikke så jævlig lurt rett 
før bjella ringer, men etterpåklokskap er 
noe jeg prøver å unngå så vi lar den ligge. 

Kl. 20.13: Bjella ringer. Kinnene er røde 
og varme, og fingertuppene smått ømme. 
Promillen har nå begynt å ta av. Det er god 
stemning i lokalet. Køen til baren vokser, 
og det har blitt satt en maksgrense på 2 
øl per person om gangen. Lurt. Det er 
musikk i lokalet, men dette blir overdøvet 
av pratsomme, fulle og gira studenter 
som endelig kan drikke seg fulle på billig 
øl ute i det sosiale. Vi er endelig fremme i 
baren og  kjøper øl nummer 4. Skuffelsen 
skyller over meg. En flodbølge av sorg. 
De har nemlig satt ned prisen til 30 kr, 
men jeg har blitt lurt. Det er ikke 30 
kroner for en halvliter, men for en NULL 
KOMMA FIRE LITER. WOW. False 
advertisement. Jeg innser at det likevel er 
rimelig billig for øl ute, men klarer ikke å 
ikke føle meg snytt.

Kl. 20.24: Vi er farlig nærme at noen 
fra bordet mitt må tisse. Nede har de tatt 
teip over dodørene og det sitter vakter 
å følger med. Ytterdøra er lukket. Ingen 
mulighet til å snike seg ut altså. Dette kan 
bli interessant. Jeg sliter nå. Jeg må tisse 
igjen. 

Kl. 20.31: Jeg tissa først. Faen. Jeg er 
ikke særlig stolt av meg selv nå. Heldigvis 
var jeg rimelig brisen, så det å snakke i 
mikrofonen gikk overraskende bra. Det 
var ydmykende, og det var mye buing 
på huset. Men det var også mye latter, 
og et tilrop om at jeg var tilgitt fordi 
flere holdt på å tisse på seg. Jeg anbefaler 
ikke noen å tisse først, da jeg resten av 
kvelden får kommentarer fra fremmede 
om at “Det var deg.” og “Du ødela.” fra 
fremmede mennesker. Men, jeg lovte jo 
et intervju med første som tissa. Emma 
stepper inn som intervjuer, og jeg 
blir intervjuobjektet. Jeg har ikke lest 
spørsmålene på forhånd, og angrer nå på 
det.

GOD STEMNING: Det er synlig god 
stemning på Sukkerhuset. 
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Kl.  21.47: Runde to er over, og det var 
enda en jente som utløste bjella. Jeg prøver 
å få tak i henne, men hun forsvinner inn 
i mengden og med den promillen jeg 
har nå så klarer jeg ikke kjenne henne 
igjen heller. En ting jeg observerer nå 
er at ingen går over på Kalvskinnet for 
å tisse, men køene nede ved do er lange. 
Det som kanskje er mest blærespreng ved 
hele kvelden er å stå i køen til do i over 
ti minutter. De ti minuttene føles lengre 
ut enn begge rundene til sammen. Jeg vet 
ikke om det er lov å gå ut av huset for 
å tisse, men det hadde i alle fall vært en 
liten hack tenker nå jeg.

Kl.  22.08: Emma og jeg forlater Sukker-
huset. Redaksjonen er på vei fra vors hos 
Amalie og jeg skal møte de for å dra på 
Downtown. Jeg er gira og fullere enn jeg 
har vært på lenge. Alt i alt har Sukkerhuset 
vært en fortreffelig opplevelse og noe jeg 
anbefaler alle å dra på. Jeg er litt skuffa 
over at de senket størrelsen på ølen, men 
30 kroner for 0,4 er rimelig billig det 
også. Vær tidsnok! Selv om blærespreng 
ikke starter før kl. 19-20 er det lurt å 
komme til åpning kl. 18 da det fort blir 
fullt. Samlet vil jeg gi blærespreng en 
score på 8,3/10. Hvis du bestemmer deg 
for å dra så send meg en melding, for jeg 
blir garantert med igjen.

P-MATTE: Auroras promille som funksjon av tid.

WE ARE THE CHAMPIONS: 
Aurora mottar Sukkerhusets vrede.

DRØMMEN    OM    EUROVISION
TEKST: Morten Nyhus

Det lille landet Moldova, som ligger 

klemt mellom Ukraina 

i nordøst og Romania i 

sørvest, kan ikke sies 

å være kjent for stort.

Med sine null olympiske 
gullmedaljer og null kvalifikasjoner 
til EM i fotball, virker det som at landet 
har gitt opp forsøket på å skape bølger 
i idrettslige sammenhenger. En arena 
moldoverne har levert varene på, på 
konsekvent høyt nivå, er derimot den 
svært uhøytidelige sangkonkurransen 
Eurovision Song Contest.

Til å være en tidligere del av 
den mørke og dystre Sovjet-
unionen, har lilleputtlandet 
en usedvanlig stor teft for 

fargerike frynser og paljetter 
samt skinnende glitter og glamor. 

Fra deres debut i konkurransen i 
Kyiv i 2005, har ingen bidrag holdt helt 

inn til den store gullmedaljen. Bli med 
tekstforfatteren på en reise gjennom 
noen av Moldovas høydepunkter i den 
internasjonale finalen av ESC, og få et 
innblikk i utvelgelsesprosessen bak årets 
bidrag.

MOLDOVA
og
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Moldova gjør en over gjennomsnittlig 
sterk debut med bandet Zdob și Zdub, 

som faller inn under den kjente og 
kjære sjangeren “folk punk”. Sangen 
de fremfører heter Boonika bate doba 

som oversatt til norsk betyr Bestemor 

slår på tromma. I sann østblokk-stil har 
de med seg en bestemor på scenen i 
folkedrakt, og før du spør; ja, hun har 
med en stortromme på størrelse med 
bruttonasjonalproduktet til Burundi.

Etter Alexander Rybaks legendariske seier 
i ESC-finalen i Baku i 2009, reiser sirkuset 
til Oslo for det påfølgende året. I 2010 var 
Europas mange bidrag sterkt preget av 
alver med munnspill, nøtteknekkere med 
trekkspill og roboter med vinkelslipere, 
alt i et nytteløst forsøk på gjenskape 
magien til den norske nissen med fiolin. 
Moldova velger en annen tilnærming og 
går mot strømmen da de finner en mann 
med et utseende tatt rett ut fra den greske 
odysseen, gir vedkommende en saksofon, 
fratar vedkommende jakkeermene og 
lærer han å skape stor oppstandelse med 
hoftene på en måte som hadde fått Elvis 
til å dåne.

På scenen i Telenor Arena skaper 

Moldova et udødelig meme i form av 

Epic Sax Guy.

Du ser han for deg, sant? Blå jeans. 
Røde fingerløse hansker. Zebramønster 
på jakka. Hvite solbriller. En gud blant 
mennesker.

Zdob și Zdub gjør ESC-comeback i 2011, 
og faller ned seks plasseringer fra forrige 
gang. Denne uheldige utviklingen kan 

forklares ved at de velger å bytte ut 
bestemor med spisse svarte hatter som får 
dem til å minne om Dødsetere. Hadde de 
virkelig ingen respekt for oss som enda 
leget sårene etterlatt av den siste Harry 
Potter filmen, som gikk på kino det året?

Sunstroke Project & Olia Tira ender på 
en lusen 22. plass?! Hva er det Europa 
ønsker, hvis det ikke er dette!?!?

Det ble en meget solid 6. plass på 
mormor og de åtte punkerne.

Justice for Dobby. RIP a free elf.

Mer suksessfullt var comebacket til Epic 
Sax Guy og Sunstroke Project som i 2017 
sikret Moldova sin høyeste plassering 
noensinne, en hederlig tredjeplass. Jeg 
skal nå, med ord og allegorier, beskrive 
danserutinen som gutta fremfører 
omtrent midtveis i sangen. Første 
trinn: trampeklapp alá Arne Amdal. 
Andre trinn: ‘Everyday I’m shuffling’ alá 
LMFAO. Tredje trinn: splitthopp alá Ivar 
Dyrhaug. Gjenta så trinn 1-3 i motsatt 
rekkefølge. Fjerde trinn: profitt.
La oss nå se litt nærmere på hvordan 
Moldova velger ut sine musikalske 
forkjempere. Prosessen kan, for oss i 
Norge, minne veldig om de innledende 
rundene med auditions i Idol (bare 
uten Sinte-Tor og Ravi). Med et enkelt 
backingtrack og en mikrofon må de 
håpefulle konkurrentene selge sitt 
budskap og sitt brennende engasjement 
til det moldovske folk.

Sasha Bognibov og Tudor Bumbac 
(avbildet til venstre og ovenfor) er 
to deltakere som gjorde sitt beste på 
audition. Dessverre holdt det ikke i mål 
for dem, da folket og fagjuryen ønsket 
å se Zdob și Zdub gjøre det Jahn Teigen 
aldri fikk til, nemlig å vinne Eurovision 
Song Contest på det tredje forsøket. 
I år stiller de spørsmålet: “Hva får du 
om du blander Smash Mouth, Mord på 
Orientekspressen og nachspielet etter 
Moldejazz?”. Svaret er sangen Trenulețul. 
Vi ønsker herved Moldova lykke til i 
Italia og ESC-finalen i Turin. 

Ønsker du å oppleve noen av innslagene 
nevnt i denne teksten for deg selv? Da 
kan du skanne QR-
koden til høyre. 
Da blir du sendt 
til en spilleliste på 
YouTube med mye 
snacks.

Tudor Bumbac, 2022s eldste deltaker 
smelter hjerter med sangen Iartă-mă că 
te iubesc.

Det blir Ukrainske tilstander når Sasha 
Bognibov fremfører sangen: (I Just Had) 
Sex With Your Ex.
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I årene som har gått siden vi selv som 
små satt og så barne-tv, har kanskje 
flere av oss tenkt tanken om hva Vaske 
egentlig vasker, om hva Fantorangen 
driver med i resten av døgnets timer når 
han ikke hilser på små barn gjennom tv-
skjermen eller hva Dora the Explorer 
driver med på fritiden. Og har alle disse 
noe med hverandre å gjøre når barne-tv 
sendingene er ferdige?
 
Årets naborevy tok oss med tilbake til 
universet og vesenene vi alle savner, og 
er så langt fra, her vi tilbringer dagene på 
Anne Borgs campus NTNU.

Revyen startet der alle barne tv-
sendinger slutter, med en glad og fornøyd 
Fantorangen som ønsker alle en snabelfin 
dag, så skrus lyset av og sannheten 
kommer frem. Den første sangen  heter 
”fortsett å smile”. I løpet av sangen kan 
vi alle tenke oss hva problemet egentlig 
er for Fantorangen og 
at idyllen kanskje 
slår sprekker. En 
fast følgesvenn for 
Fantorangen idet 
han prøver å løse sine 
problemer og ”finne seg 
selv” blir Kabelsatan, en 
hakket mer sexorientert og 
skitten Kaptein Sabeltann. 

Vi fikk også et gjensyn med Asgeir og 
Vaske fra Fritt Fram, men riktignok 
inntok Asgeir her en litt annen type 
sjefsrolle enn før, og en annen side av 
vaskebjørnen Vaske kom frem, det er 
slettes ikke bare utstyr og hjemmet til 
Sjefen han vasker nå. Opp gjennom 
årene har han også funnet seg diverse 
ekstrajobber, som alle har variert på å 
være hans hovedarbeid.  Kanskje har du 
også lurt på hva som skjedde med bjørn, 
og om han overhode har noen kobling 
til den utstoppede bjørnen som stod i 
glassburet i realfagsbygget i høst. 

I tillegg til et ganske nytt møte med 
alle barne-tv-heltene vi nesten hadde 
glemt, fikk vi se ”verdens minste 
kommentatorboks” blant annet inne fra 
stortinget. Naboene kombinerte også 
barne-tv med studentlivet vi alle elsker 
og hater (litt), hvem hadde vel ikke 
trengt Stoppa™ for å balansere alt som 
skjer i livet og si stopp, og hvem vet hva 
som skjer når man skal ha tacofredag 
og glemmer rømmen, eller hva avgjør 
egentlig når noen kastes ut fra byen? Og 
hva skjer når man bruker Disney gjennom 
en hel revy uten å sjekke copyright? Dette 
hadde vært en oppgave for Dora the 
explorer, men det kan virke som hun nå 
har skiftet til en litt mer dyster identitet 
og byttet navn til Noira.

I dette øyeblikk sitter du kanskje en evighet inn i en øving du rett og slett ikke 

får til, eller kanskje du er på time alt-for-mange der du ser på forelesninger 

fylt med svada og meningsløs kunnskap som virker til å ikke omhandle det 

du kom for. Da lar du sikkert tankene vandre tilbake til den bekymringsløse 

tiden der du hver dag kunne tilbringe timer med fargerike venner i NRK sitt 

barne-tv-univers.

 VITNEMÅLET MARS 2022 33     VITNEMÅLET MARS 2022 32    



1. Koronaviruset ankom Norge i februar 2020. I hvilken by ble det første 
smittetilfellet rapportert?

2. Hvilken bokstav kommer etter omikron i det greske alfabetet?
3. Hva er det fulle navnet på viruset som forårsaket Covid-19 sykdommen?
4. Hva heter de to som har vært helseminister i Norge under epidemien?
5. Vi har plottet inn smittetallene per måned i Geogebra og gjort en regres-

jonsanalyse for å finne antall smittede S, x måneder etter februar 2020. Den 
beste (?) tilnærmingen var et polynom av niende grad:
S(x)=-0,001x9+0,106x8-4,509x7+103,021x6-1365,162x5 +10558,528x4-
45401,89x3+95869,612x2-72872,587x+4264,483. 
I følge modellen vår, hva var endringen i antall smittede per måned juli 
2020? (土50)

KORONA

QUIZ
TEKST: Morten Nygård og Viggo Skarby

FASIT: (1) Tromsø (2) π (pi) (3) SARS-CoV-2 (4) Bent Høie og Ingvild Kjerkol (5) Antall smittet per måned minket med 5146

ALKOHOL

1. 1. Hva er de tre hovedingrediensene i en Bloody Mary?Hva er de tre hovedingrediensene i en Bloody Mary?
2. 2. Hva er Grappa?Hva er Grappa?
3. 3. I 2019 utførte Vitnemålets redaksjon en test av ulike blandevann, som I 2019 utførte Vitnemålets redaksjon en test av ulike blandevann, som 

vaniljesaus og solbærtoddy. Hvilken alkoholholdig drikke ble det blandet vaniljesaus og solbærtoddy. Hvilken alkoholholdig drikke ble det blandet 
med?med?

4. 4. Hvilket land drikker mest alkohol per innbygger?Hvilket land drikker mest alkohol per innbygger?
5. 5. Hvilket merke er det på ølboksen til høyre, som på mystisk vis har Hvilket merke er det på ølboksen til høyre, som på mystisk vis har 

mistet logoen sin?mistet logoen sin?

FASIT: (1) Vodka, worchestersaus og tomatjuice (2) Italiensk brennevin laget på pressede druerester. (3) Europa (4) Hviterussland (5) Nordlandspils

SERIER

1. Hva heter HBO-serien som nylig fikk en ny sesong og som deler navn med 
vinnerlåten fra Eurovision Song Contest 2012?

2. Hva er navnene på de seks hovedkarakterene i TV-serien Friends?
3. Hva er undertittelen på den nye Ringenes Herre-serien fra Amazon?
4. Før NRK TV så vi på lineær TV, hvor mye kostet NRK lisensen i 2019? (土

200 kr)
5. Hvilken trigonometrisk funksjon beskrives av denne serien: 

FASIT: (1) Euphoria (2) Joey, Chandler, Ross, Monica, Phoebe og Rachel (3) The Rings of Power eller Maktens Ringer. (4) 1519 kr. (5) cos(x)

STATSOVERHODE
1. Dronning Elisabeth II av Storbritannia har bursdag den 21. april. Kor 

gamal blir ho då? 
2. Dronning Sonja av Noreg likar nok namnet til sin ektemann. Kva var 

etternamnet hennar før ho gifta seg med kongen?
3. Ein av dei få absolutte monarkia i verden er Vatikanstaten, der pave Frans 

er noverande fyrste. Kva heiter pave emeritus som abdiserte i 2013, og som 
var forløparen til pave Frans?

4. Sasha Baron Cohen er kjend for sine særeigne filmar, som Borat, Bruno og 
The Dictator. Kva er namnet på diktator-karakteren hans frå den sistnem-
de filmen? (Nok med etternamn).

5. Eit anna problematisk statsoverhode er Vladimir Putin. I kva år vart han 
sett inn som president i Russland for første gong? (土2 år)

FASIT: (1) 96 år (2) Haraldsen (3) Pave Benedikt XVI (4) Efawadh Aladeen (5) 1999

?
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VEIEN VIDERE

Arrangement 1
XX. måned

Arrangement 2
XX. måned

Arrangement 3
XX. måned

23  4 22


