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Hei, kjære lesere!

04. HVA ER GREIA MED
TYHOLTTÅRNET?
Dykk inn i historien bak Trondheims
største turistattraksjon.

Like sikkert som eksamen kommer også
en ny utgave av Vitnemålet denne våren!
Vi i Redaksjonen har stått på for å lage en
avis som skal gi deg et velfortjent avbrekk
fra all eksamensøvingen. Sammen har vi
testet smertegrensene til smaksløkene
våre i ''Redaksjonen tester''. Er du en
av de som synes eksamensøving er lett
og trenger litt ekstra hjernetrim? Da
kan denne utgaven by på både quiz OG
kryssord. Denne utgaven inneholder
også et aldri så lite gjesteinnlegg(!) fra
Truls og Martin i 2.klasse.
Som dere kanskje allerede har sett, så har
Vitnemålet fått ny logo. Den er laget av
vår eminente grafiske designer Håkon!
Jeg tror og håper den er like behagelig å
se på for dere, som den er for meg.

06. 24 TIMER PÅ
GLØSHAUGEN
Finn ut hva du kan forvente av en
''all-nighter'' i Realfagsbygget!
10. POESI PÅ SIDE TRI
Fyll nynorskkvoten og husk
allergimedisinen din i denne hyllesten til
våren.
11. KJENT UNDER ØVING
Du er forhåpentligvis ferdig med alle
øvingene for semesteret. Om savnet
er stort, kan denne artikkelen hjelpe
deg med å gjennoppleve følelsen å rase
gjennom en øving søndag ettermiddag.
12. HVEM TAR 50-BUSSENE?
Hvem tar bussene som går 05:00 om
morgenen på en helgedag? Bli med og
løs mysteriet med våre gjesteskribenter!

Midtside:
Luremus (Fotograf: Erle Reiten)

20. REDAKSJONEN TESTER:
DET SISTE MÅLTIDET
Er det lenge siden du har utfordret
smaksløkene dine, så er dette en
oppskrift på hvordan du ikke bør gjøre
det!

Redaktør, Vitnemålet

24. EIN BART TIL BRY
Bli kjent med alle problemene som
oppstår i hverdagen, hvis man har bart.
26. AURORAS RANT: SKINNY
JEANS
Finn ut hvorfor du burde gi dine skinny
jeans til Fretex.
28. VITNEMÅLETS SNAPCHAT
Se bilder av LURingenes ferskeste og
sprøeste sprell!
29. LUROSKOPET
Står du på eksamen? Får du deg en
sommerflørt? Eller kan du like så godt
holde deg hjemme i ferien? Svarene
finner du her!
32. SPANSKRØRETS NYE
FOTBALLAG
Har du fått med deg at Spanskrøret har
fått jentelag i studentligaen?
33. KRYSSORD
Klarer du å løse kryssordet til mor-ogsønn-duoen Karin og Viggo Skarby?
34. QUIZ
''Spanskrøret, Vår og Musikk som
popper'' er svaret, men hva er
spørsmålet?
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Om tårnet

ET NATURLIG TURISTMÅL:
Nidarosdomen har hverken spinnende
restaurant eller ølservering. Jeg vet hvor
jeg ville dratt.
TING MAN BURDE VITE NÅR MAN BOR I TRONDHEIM:

HVA ER GREIA MED

TYHOLTTÅRNET?

TEKST OG MEMES: Bendik Løvlie

Velkommen til timen, alle sammen!
“Trondheims stolthet”, “Tyholtårnet”...
Ja - kjært barn har mange navn.
Men hva er egentlig greia med dette
mystiske, sexy tårnet? Læringsmålene
for timen er som følger:
• Å forstå Tyholttårnets funksjon.
• Å bli kjent med byens beste restaurant.
• Å kunne utføre enkle beregninger med
grader, bølgelengde og frekvens.
(Det blir selvsagt lekseprøve etter timen, og de
som svarer alt rett vil være med i trekningen av en
fisefin premie! Den flinkeste i klassen fra forrige
utgave ble Lasse, som var den eneste med 8 av 8
riktige på kapitteltesten om E. C. Dahl. For dette
vinner han en sixpack med Dahls. Gratulerer!)

Tyholttårnet er et 124 meter høyt tårn.
Som navnet tilsier, ligger det på Tyholt.
Det var Telenor som var initiativtaker
for byggeprosjektet, og tårnet ble først
og fremst laget for TV- og radiosendere.
I tillegg til at tårnet serverer elektromagnetisk stråling til duppedingsene
til Trondheims befolkning, inneholder
tårnet også en spinnende restaurant i
74 meters høyde, som serverer både
mat og fantastisk utsikt over hele byen.
Den spinnende delen av tårnet roterer
nøyaktig en gang per time.
Historikk

Før Tyholttårnets tid hadde det allerede
vært en stor radiomast på Tyholt. Det
nye tårnet erstattet Trøndelag kringkaster, som var en mellombølgesender
(Marconisender) som hadde en effekt
på 10 kW, og sendte radiobølger med
en frekvens på 890 kHz. Den gamle
senderen bestod av to antennemaster
med lusne 90 meters høyde og INGEN
spinnende restaurant.
Det har dessverre ikke alltid vært full
mast for det kjære tårnet på Tyholt. Som
med de fleste byggeprosjekter i Norge,
var det mange motstandere av Tyholtprosjektet. Overraskende nok, var det
ikke alle politikere og investorer som
tenkte det var en god idé med en USAinspirert, spinnende restaurant i lille
Trondheim. I ettertid tror jeg likevel de
fleste (selv Trøndelags sureste surpromp)
er glade for at kulturskatten ved navn
“Egon Tyholt” er et faktum.
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VERDENS UNDERVERKER:
Vi har vel alle ligget våken en natt og tenkt: “Hvordan det hadde sett ut om Tyholttårnet,
pyramiden i Giza, Eiffeltårnet og Empire State Building hadde blitt stilt opp ved siden
av hverandre?” Nå kan du endelig senke skuldrene. Grafikken er hentet fra skyskraperfetisj-siden SkyscraperPage.com, “Verdens største database av skyskraper-diagrammer”.

Byens beste restaurant

Enkelte hevder at Egon Tyholt ikke er
byens beste restaurant. Slike negative
holdninger ønsker jeg ikke å underholde
i denne teksten. Noe som hvertfall alle
kan være enige om, er at Egon Tyholt
har en helt egen “vibe”, som ingen
andre restauranter i Trondheim har.
Maten er kanskje midt på treet, men til
gjengjeld byr restauranten på en utsikt
og stemning som gjør turen dit vel verdt
den. Jeg vil oppfordre alle og enhver til
å ta seg turen til Tyholttårnet. Et tips er
å dra med seg familien sin dit, så slipper
du forhåpentligvis å betale selv. Et annet
alternativ som kan gjøre visitten litt
billigere, er å svare riktig på lekseprøven
ved å scanne QR-koden i saken. Lykke til!

TÅRNGÅRIKKEPÅ VIDEREGÅENDE SKOLE

TYHOLT TÅRNET

Adr: Otto Nielsens veg 4
Tlf: Ja, masten min sørger for det
“Anything is a dildo if you
are brave enough”

Visste du at...

• Før det ble Egon i 1999 var det gourmetrestaurant på Tyholttårnet (Galaksen).
• Frem til 1999 var det “heisavgift” på tårnet,
•
•

og en tur-retur-billett i tårnheisen kostet
75 kr. Muligens en utløsende årsak til
Galaksens konkurs.
Nesten daglig er det folk som “mister”
veskene sine på Egon Tyholt. Dette skjer
fort når man legger veska i den ikkeroterende delen av restauranten, og
restauranten spinner videre.
Den blide mannen på toppen av denne
siden er Karl Johan Kopreitan, mannen
som kjøpte Tyholttårnet da det ble lagt ut
for salg i 2016. Personlig var jeg ikke på den
tiden på utkikk etter bolig i Trondheim.
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24 TIMER PÅ GLØSHAUGEN
ET SANT MARERITT BASERT PÅ VIRKELIGE HENDELSER

13:56 - Ida klara til slutt å byggja seg eit
hus. Er det der ho skal tilbringa natta saman med toasten sin?

TEKST: Lasse Sagnes Tomsson og Ida Hein

TILSTANDSRAPPORT

Denne artikkelen skulle egentlig være
noe helt annet den det du, kjære leser
er i ferd med å lese. Først var tanken å
skrive en informativ artikkel om alle
stedene man kan sove på Gløs under
eksamensperioden, «8 timer på Gløs»,
skulle den hete. Men redaksjonen
var naturligvis ikke fornøyd med
bare dette. I løpet av 60 sekunder med
kreativ tenking og tankeskildring
hadde artikkelen blitt endret «Ida
tester: 24 timer på Gløs». For hvor
morsomt hadde det ikke vært å få en
19 år gammel østfolding med kronisk
flink-pike-syndrom til å teste et
24-timers helvete i form av boksen går
med vekterne her på Gløs?
Vel: Siden du leser dette ble selvfølgelig
eksperimentet noe av. Hva gjør man vel
ikke for å kunne være skikkelig del av
den kule redaksjons-gjengen?
Som moralsk støtte meldte Aurora seg
først til å bli med på døgninga. Deretter
slang Morten seg med-, så Abi, og til slutt
Lasse. Naive og altfor optimistiske ble vi
med på det vi i etterkant omtaler som «en
helvetes natt».

11:52 - Abi vaknar ifrå djup svevn,
Morten er på toast nr. 2 og har skrive 200
ord på masteren, Ida er på øving, Aurora:
1. er sliten
2. er i dåleg humør
3. er fyllesjuk
4. er sur på livet
5. føler ho kjem til å krepera
13:30 - Ida finner en kortstokk, og en
ufortjent optimisme og mangelfull kritisk
tenkning gir henne troa på at hun kan
bygge korthus. Suksessraten er svært
dårlig.
13:52 - Ida er kjempetrøytt, men riv hus
lell. Abi er mindre fyllesjuk og storkosar
seg med Tik-Tok. Aurora har vedteke at
ho skal kjøpa gard innan dei 24 timane
har passert. Morten tenkjer på toast. Ida
vil kosa seg med ein saftig toast på natta.
Ida riv hus nok ein gong og syner gjengen
sitt vakre vokabular (aka, banning).

21:43 - Stemninga har byrja å koma
over Gløs. Gjengen er fint parkert inne
på kontoret og gjer seg klare til natteinnspurten.
23:11 - Storskjermen er på plass med
Friends.

08:15 - teamet er samla og motivasjonen
er høg hjå alle unnateke dei deltakande.
Eitkvart tidspunkt herimellom spelar gjengen kort med kontorsjefen Jørgen.

17:20 - Ida har teke til fornuften og byrja
med skulearbeid.

14:32 - Barndomsminna flyt meir enn
dei koffeininnhaldige drykkene. Ida har
funne seg eit rullebrett og rullar både att
og fram.
14:50 - Abi ligg i
120 på vegen til
draumeland.
15:47 - Morten
gaflar i seg eit
herremåltid.
15:55 - Tornerose har omsider vakna.
Men kor lenge varar det? Fylg med vidare!
16:41 - Aurora fremfører hele dialogen
fra siste scene i «The One with the Jellyfish». Salen er søkkimponert.
17:16 - Det kokar over for Ida att etter
atter eit nedrive hus. Glosene er ikkje få.

23:18 - Ida spiller fotball i gangen med
noen gutter fra nano. De var der for å
gjøre ferdig en oppgave i et kjipt emne-,
før de skulle på guttetur til Spania. Det
er altså sant: Ved korridorene på Gløs
befinner det seg eksemplarer av Homo
Sapiens ved alle tider av døgnet.
Det tankevekkende møtet med nano-gutta har fått Ida til å innse :
-At hun suger i å spille fotball.
-At det faktisk finnes studenter som er
nørd nok til å dra til å dra på Gløs midt
på natta.
- At hun aldri vil bli rik nok til å bare ta
en spontantur til Spania med lærerlønn
(med mindre man gifter seg rik, da).
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00:00 –

00:24 - Lasse har nett gjennomført eit eksklusivt intervju med bjørnen på R-bygget. Energinivået går som ein yo-yo på
gjengen.
01:30 - Abi viser sine dans-, og kampsport -skills til «storhiten», Aurora slenger seg på, Morten er for kul for dette, og
skater heller litt frem og tilbake i gangen.

04:08 - Inspirasjonen har innteke Ida
og ho les stjernene for harde livet. Samstundes storkosar Aurora seg med skriving av ein juicy rapport om protein.
Morten og Abi har innteke rolla som
cuddle buddies. Lasse tenkjer intenst på
kor LURt det hadde vore å gjera skulearbeid. Kjem han til å gjera det? Svaret er
heilt klårt “nei”.

KARATE-KIDS:
Veien mellom Dirty Dancing og Mortal
Kombat er kort når soveplasser skal
tildeles på kontoret.

04:53 - Abi: “Eg vil berre heim”. Aurora: “I feel like I’m dead, I'm alive, but I'm
dead ”.

02:15 - Vekteren banker på kontoret. Vi
får et tydelig soveforbud. Den rebelske
Abi tar en powernap med en gang vekteren har stukket.

05.00 - Ida tar seg en lang og filosofisk
tur. Vandringen går gjennom Realfagsbygget og med unntaket av den krappe
U-svingen rett før IT-fagenes territorium, utforsker hun mesteparten av bygget.

02:45 - Ida merker at energidrikken
begynner å hitte, og trener bodyattack
i gangen. Vurdering: Burpees fungerer
utrolig bra om man ønsker å lure kroppen til å tro at søvn kun er for tapere.

05:43 - Abi, Ida og Morten søv. Aurora
gjer framgang på rapporten sin, trur eg.
Lasse skriver, og holder seg på et eller
annet magisk vis relativt optimistisk selv
uten søvn.

03:03 - Storskjermen er på plass igjen.
Denne gongen med Twilight. Folk byrjar
å sjå ljos i enden av tunellen.

06:46 - Abi, Aurora, Ida og
Morten søv på målstreken.
07:14 - Gjengen (minus Abi) vaknar og byrjar å gjera seg klare til å kunna
fara heim til gode mjuke senger.

NOBODY PUTS BABY IN A CORNER:
En aldri så liten dance-off oppstår ved
NV-gangen.

08:15 - We did it!
NETFLIX & CHILL:
Kveldens guilty pleasure.

INTERVJU MED BJØRNEN PÅ
GLØS
Kva er ditt fulle namn?

Ørnulf: Akkurat som ørnen liker jeg å
skue over alle de fine binnene (eller hunnbjørnene som dere uvitende mennesker
kaller dem)
Når jeg oppdager en fin en: Ja, da slår jeg
til, jeg tar ikke nei for et nei.
Kva er ditt edru namn?

Altså: alle tror jo at jeg heter Bjørn, og
det er faktisk ikke moro. Jeg er da ingen
bestefar som ble født i Norge på 40-tallet
heller.
Jeg heter faktisk Julius, som alle kan se.
Og etternavnet mitt er jeg ikke helt sikker på. Mamma var ikke så glad i den
«kun en mann i livet»- greia, så sånn jeg
har forstått er etternavnet mitt enten
Hansen, Møller, Olsen, Bjørnsson eller
Pettersen. Folk kaller meg som oftest
bare Julius.
Møtt nokon andre fine bjørnar i det
siste?

Hvorfor trengte du å ta opp det, hæ? Ser
du ikke at jeg er bura inn? NEI, jeg har
IKKE sett noen fine damer. Og jeg har
ikke vært ute på mange år uansett, så det
gamet jeg hadde før tror jeg ikke jeg har
lenger.
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ODE TIL VÅREN
TEKST: Viggo Skarby

Perlekvite tenner
som smiler mot vårsola.
Tårer som piplar frå auga
over at det går mot lysare tider.
Sola som smeltar
det siste av snøen,
og opnar små innpakka gåver
av hundebæsj frå den lange vinteren.
Latter av ungar
som leikar ute igjen.
Trafikkstøyen blir overdøyva
av bjørkeknoppar som spreng ut i liv.
Nedst i grøfta
mellom grus og småstein
kjem ein spede hestehov
med lovnad om eit komande slektstreff.

KJENT UNDER ØVING
TEKST: Lasse Sagnes Tomsson

Vi har alle saman vore der: halve dagen du er treg,
vakna seint att etter atter ei fuktig natt.
«Var det verkeleg det eg gjord’ før at alle saman fór?»
«Venta, eg sa det til han og dette til henne?»
Nei, nok om det. Fort kom fred. Alt vart snutt opp og ned.
For eg innsåg at det var noko rart – noko eg måtte gjera snart.
Varsla dei plinga inn og klokka var ti om litt
«Øvingsfrist i dag 23:59, o shit!»
«Og eg som hadde håpa på littegrann fri!»
På tide å setja i gang nok ein gong fort som eg kan.
Eg henta fram boka mi og opna side 29.
Skulle mykje heller lese ei avis med poesi på side tri.
Etter kvart som tida flaug flaug orda forbi meg.
Ord, setningar og avsnitt – alle uforståelege,
men noko prøver dei å teikna i steg:
ei verd fri for avgrensingar med utgreiningar.
Former og idéar som kan forma idealar.
Ei nydeleg ferd som gjer meg forfærd
i ferd med å læra. Ein hær med tankar
kjem her og vankar imedan eg sparkar meg i
hausen som Gauss-en. Denne sausen i heilen
gjev inga meining i det heile. For fleire av orda
kveler meg som ein boa. Med tydingar so fjerne
som eg skulle kunna so gjerne. Saka sin kjerne
krev nok mang ein hjerne. Desse kjærlege avsnitta
som tjære å koma seg igjennom.
«Er eg for dum? Er hovudet for tomt?»
«Tenkjer eg for stort eller ser eg for smått?»
No har eg fått nok. Ja, dette var flott.
«Faen, som tida har gått!». Snart seier det stopp.
Levering om åtte minutt. «Vert ho noko god?»
Tårer, svette og blod – og vaklande mot
«Kva faen gjer eg no? Er det tid nok til kok?»
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HVEM TAR
50-BUSSENE?
TEKST: Truls Bjørkli Kristiansen og Martin Fritzvold Hatlem

Jeg husker det var noe rart med ham fra første gang jeg møtte ham. Det
var en regnfylt natt i oktober på en bli-kjent-kveld på O’Leary’s — og
kjent ble vi. Jeg så det med en gang, jeg så at det var noe annerledes med
ham. Et dypt arr som ruvet de mørkeste krokene av hans utmattede sjel.
Kanskje var det at han hadde det blikket du kun så hos menn som stilte
de spørsmålene som ingen mann har evne til å forstå svaret på — en mann
som bar byrden av å stille spørsmål ingen andre turte å stille. En som var
villig til å slite seg gjennom søvnløse netter, sånn at vi andre kunne sove
trygt og uvitende. Kanskje det finnes flere av disse såkalte mennene, men
i min tid har jeg bare møtt én, og hans navn var Truls. Jeg var vitne til
at Truls løste det største mysteriet av dem alle, epsilonen til hans delta:
Hvorfor går det en buss klokka 05:00 om morgenen på en helgedag; og
hvem i helvete tar den bussen?

Seriøst, hvem tar den bussen?
Dette er historien om hvordan
mysteriet ble løst. Det var en
vanlig fredag for de fleste; Idarealet var halvfullt som vanlig,
Realfagsdagene var i full sving, og
miserable videregående elever på
besøk var strødd rundt omkring som
interstitielle atomer i en legering. Det
var en av de varme dagene tidlig i vår
som fikk den glatte isen på bakken til
å smelte vekk og avdekke det grønne
gresset som har vært skjult av isens
masse siden november. Men for oss
var det ikke grønt gress som skulle

avdekkes. De to siste ukene hadde
jeg nemlig skygget ham tett; som
en desperat, fersk student klinger
til sin tyranniske lærer i Praksis 1.
I løpet av denne tida hadde jeg bit
for bit plukket opp og satt sammen
hans hemmelige mesterplan som et
puslespill. Hans plan var like klar som
en forelesers notater, i at det ikke var
klart i det hele tatt. Men gjennom
intuisjon og ren gjetting kom jeg
fram til hans n-stegede plan:

Teorem 1.1. La U være en kompakt mengde av busser B over et tidsintervall I.
Da eksisterer det en buss B0 i U slik at bussen B0 går fra A til B over et upraktisk tidspunkt T:(.
Korollar 1.2. Det går en buss fra Lundåsen Nordre til Sandmoen over
[04:48, 05:53] ∈ T:(. Kall denne Linje 53.
Lemma 1.3. La B være en buss over et intervall I, og la P angi antall passasjerer på bussen B. Da må P være en normalfordelt mengde passasjerer eksisterende på bussen, med et behov for å komme seg fra A til B.
Teorem 1.4. Enhver busstjeneste må være lønnsom.
		 Bevis: Dette beviset er utenfor rammene til denne boka.
Korollar 1.5. AtB må være en lønnsom busstjeneste.
Teorem 1.6 (AtB's Fundamentalsetning). Linje 53 må ha passasjerer.

■

Oppgave 1.1. Ut ifra AtB's Fundamentalsetning (Teorem 1.6) må passasjerene
på Linje 53 fra (Korollar 1.2) ha et behov for å ta denne bussturen. Finn ut
hvorfor.

Fredag 11/3, klokka 17:30:
Jeg befinner meg nå noen få hundre
meter fra Lerkendal Studentby, som
er hvor jeg har avtalt å møte Truls.
Planen i Lerkendal var enkel: Truls
skulle lage sjokoladekake og spille
sære sanger over stereoanlegget
i fellesstua. Hvordan dette hang
sammen med bussmysteriet er i
seg selv et mysterium for en annen
kronikk. Frida, en venninne fra mine
gamle dager som fysikklektorstudent

var også invitert. Denne invitasjonen
var spontan, og trolig forårsaket av
at Frida hadde snoket over skuldrene
våre da vi avtalte planene for dagen,
som dermed førte til at Frida gjennom
observasjon, som en kvantepartikkel,
ble sammenfiltret inn i Truls’
maniske plan. Ingen andre enn Truls
vet hva som forventer meg inne i den
leiligheten. Og når jeg tenker meg
om har jeg ikke spist middag enda.
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Fredag 11/3, klokka 19:10:
Klokka har passert 19:00, og jeg
befinner meg på bussen med
tidligere nevnte prosjektdeltakere.
Vi tar 11-bussen til Susan, som
har lovet oss at vi kunne låne
hennes
liggeunderlag,
hennes
ene liggeunderlag. Den tidligere
nevnte sjokoladekaken var god, og
Truls hadde tørre middagsrester
som jeg beklagelig, men tappert,
stappet i meg, så sult skal ikke være
til betydelig bry de neste timene.
På 11-bussen i retning Risvollan
virker Truls hypnotisert av bussens
interiør. Kan det muligens være at
Truls allerede er i gang med forspillet
før den ultimate bussomgangen?

I det tilfellet vil vi alle bli vitne til
et historisk forspillsmaraton som
Guinness World Records kunne
ha suglet over, med tanke på at det
er over fem timer til Truls får sin
første smak av den lurebussen. Jeg
ser forskrekket bort på Frida, hennes
nærvær er heller ikke en betryggelse.
I det jeg titter over snur hun blikket
fra meg og stirrer hardt inn i det
kalde bussvinduet. Det er klart at
ingen av oss her er komfortable med
hvordan dette natteventyret går. Gud
hjelpe oss alle.

Fredag 11/3, klokka 20:22
Vi er alle tre i live, og har sakte men
sikkert migrert oss over til mitt hus.
Dette var etter en lang gåtur der vi
gjorde alt fra å terroriserte Susan
ved å ringe på leiligheten hennes
og fremføre en spontan og perfekt
Stephen Hawkins-etterligning, til å
fiske ut noen bananer og appelsiner
fra en søppeldunk ved baksiden
av Coop Mega Nardosenteret, for
å deretter gjenskape “En sirkel av
liv”-scenen fra Løvenes Konge av
førstnevnte pose av appelsiner under
broa ved Marienborg togstasjon.

Mens vi sitter her i stuen min
kjenner jeg at trøttheten begynner
å ta knekken på oss. Jeg koker opp
en kanne kaffe som skal være klar
når som helst. Truls har, som han
ofte har gjort, på paramagnetisk vis
klistret seg til gitaren min og spiller
for øyeblikket en abnormalt dårlig
jazzsolo mens Frida ser apatisk ned
på mobilen sin. Det var for lengst
klart, og nå konstatert, at dette skulle
bli en lang kveld.

Fredag 11/3, klokka 23:22
Denne kvelden går bedre enn forventet. Etter syv minutters kaffedrikking
bestemte vi oss for å utføre en spontan
serenade til Frida. Med dette mener
jeg at vi sang nøyaktig to Vulfpeck
sanger, før vi bestemte oss at Frida
hadde fått lidd nok. Vi er nå tilbake i
Truls sitt domene, og befinner oss ved
det gitte tidspunktet på Truls sitt rom,
hvor Truls febrilsk prøver å pakke
tursekken sin for å rekke en buss som
går nøyaktig om sånn en time.

Figur 1. Ovenfor er et bilde av
vedkommende tatt av Truls. Anledningen
var spontan og grunnet en stokastisk
observasjon av Aurora Borealis.

Lørdag 12/3, klokka 01:10
Frida, som til nå har fulgt vårt
pseudohomoerotiske
eventyr,
har bestemt seg for å ta kvelden.
Hvordan hun har holdt ut med oss
så lenge er uforståelig. Vi befinner
oss nå på nattbuss linje 109 mot
retning Lundåsen, som er forsøkets
startposisjon. I følge Truls’ notater
skal vi slå opp telt et eller annet sted
ved busstoppet Lundåsen Nordre,
og vente der til nøyaktig 04:48. Vi
vil da befinne oss i tidsrommet I:(
fra teorem 1.1, og derved, gjennom
deduksjon, vil Linje 53 magisk dukke
opp. Truls virker anspent, nesten
nervøs. Muligens er han redd for å bli
skuffet. Kanskje har faktumet at dette
ikke er den eneste bussen som drar

i retning Lundåsen og at vi kunne
tatt en nattbuss som går to (!!) timer
senere, gjort et dypt inntrykk på han.
Men dette ganske åpenbare bukket
skulle ikke stoppe Truls fra å prøve
å sette nattbussmysteriet i sjakkmatt.
Vi har tatt med telt, kledd oss i minst
fem lag klær, og jeg har en stor pose
nøttemix for å holde sulten tilbake.
For hver meter bussen kjører, for
hvert busstopp den passerer, kjenner
jeg en klump sette seg høyere i halsen.
Vi var dypt inn i dette, og det var ikke
lenger mulig å snu. Mens hjulene til
bussen gikk rundt og rundt, rundt
og rundt, følte jeg nattens mørke og
kulde svelge meg.
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Lørdag 12/3, klokka 01:33
Vi har satt opp telt, og for første gang
kommer mine speiderferdigheter
til nytte. Nå begynner den virkelige
manndomsprøven; å overleve Bear
Grylls style i den utilgivelig kalde
norske villmarken, milevis fra sivilisert sivilisasjon. Hvis dette er det
siste jeg skriver så ber jeg den første
som finner denne notatblokken om å
slette kalkulatorhistorikken min.
TURLUR:
''Villmarken'' er et stadig mer utvannet
uttrykk i dagens urbane samfunn.

Lørdag 12/3, klokka 04:44
Her er en side revet ut av notatblokken:
Mine notater vedrørende hendelsene
som har forspilt seg over de siste tre
timene er gjennomgående og umiskjennelig prurient nok til å gi en isbjørn frysninger, og bør holdes utenfor et familievennlig medium som
dette. Det er nå tre minutter og sytten
sekunder til bussen skal ankomme,
og Truls holder utkikk etter denne
mytiske Linje 53. Aktsom som aldri
før kan bussen umulig slippe unna
hans årvåkne blikk.

NIGHT VISION GOGGLES:
Et must på en slik ekspedisjon!

Et sammendrag av notater skriblet under bussturen:
Andre stopp, en dame går på. Ser mildt skremt og frastøtet ut, trolig på grunn
av antrekkene våre. Etter fire stopp er forskerviljen vokst større enn frykten, og
Truls gjør det utenkelige...

Han snakker med fremmede på
bussen. Han spør tidligere nevnte
passasjer hvorfor hun tar bussen så
tidlig. Hun forklarer at hun er på vei
hjem fra et nachspiel. Jeg vet ikke om
det er det brutale presset av å bryte
sosiale normer ved å prate med folk
på bussen eller frykten for at svaret på
dette mysteriet kunne være så simpelt
som Trondheims studentberikede
uteliv, men noe veide tungt på Truls.
Sånn seriøst, han pusta ganske tungt.
Etter tyve minutter er kun fem
passasjerer gått på bussen. Bussen tar
en kort pause på Ola Setroms Vei før
den glir videre inn i morgengryen.
Selv etter Heimdal stasjon var ingen
flere påtrådd bussen. Kun et snevert
tegn til liv var å se; en mann luftet
hunden sin.
Truls har fått kontroll på sine vitalia,
og intervjuer flere passasjerer.
Alle passasjerene er kvinner, men
begrunnelsene han får snur etter
hvert fra nach til arbeid. Når vi
nærmer oss sentrum snur enda en
trend; kvinnene erstattes av menn.
Jeg vet ikke hvilket budskap som kan
formidles av denne observasjonen,
jeg bringer kun sannhet og
velplasserte semikolon; slik jeg lærte
av min kollega Noira for mange år
siden. Når vi ankom sentrum var det

kun en kvinne på bussen, av totalt 17
passasjerer.
Innen den tid hadde Truls fått
kontakt med en snakkesalig eldre
trønder med Nietzsche-bart, som gav
oss svaret på alle spørsmålene vi lurte
på, og mange spørsmål vi ikke lurte
på, gjennom en inspirerende dog
langfattet preken, av den typen kun
menn over 60 klarer å levere. Endelig
fikk vi definitivt svaret på hvorfor
folk tar 50-bussene så tidlig. Hans
budskap til oss alle var for emosjonelt
til å kunne formidles i et tidsskrift,
men jeg skal gjøre et forsøk:
Hvem tar 50-bussene om morgenen på
en helgedag? Det er klart det alltid vil
være noen på vei hjem fra nach, og noen
er sikkert på vei hjem fra mer hedenske
akter óg, men de aller fleste som står opp
4 om morgenen for å rekke den første
bussen er på vei til jobb. Det er de som
leverer ferskt brød til butikken hver
morgen, de som varmer opp pølsene på
bensinstasjonen så andre kan få varm
mat på vei til jobb. Sjåførene som kjører
50-bussene.
Dette er vår hyllest til de som starter
opp samfunnet om morgenen, så
vi andre står opp til en levende og
fungerende by. Morgenfuglenes
A-mennesker, helgas hverdagshelter:
helgedagsheltene.
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REDAKSJONEN TESTER:
DET SISTE MÅLTIDET
TEKST: Morten Nygård

Sylteagurk med peanøttsmør
Rommet er stille. Gjestene står med hver sin skive sylteagurk i hånda. På toppen av
skiven er det en klump med peanøttsmør. “Hva er dette for en ynkelig unnskyldning
for en forrett”, tenker folk. Redaktøren teller ned fra 3 og gjestene kaster i seg retten
på likt, som om det var en shot tequila på droppet til “Turn Down for What”. Rommet fylles av brekningslyder og lyder av tilfreds smatting i kulinarisk harmoni. Noen
ønsker å gi retten toppkarakterer, mens andre enda ikke har kommet seg over det
første sjokket av den våte-men-tørre kombinasjonen. Den USA-bevandrede Amalie
poengterer at retten nytes enklere ved å ha en hel sylteagurk og en krukke PB hver.
En hver dobbel-dippers drøm.
DØDSFALL:					BLE FRELST:

Ritzkjeks med brunost og guacamole
Allerede merker man at gjestene i stor grad bærer på et hemmelig nag mot hverandre.
Ingen som ønsker deg godt, gir deg denne kombinasjonen av tre matartikler og kaller
det menneskemat. Det er en grunn for at de er plassert såpass langt unna hverandre i
matbutikken. La oss tegne et mentalt bilde av denne retten for deg: Ritzkjeks danner
grunnlaget, etterfulgt av en skive brunost, en god skje guacamole er neste og en ny
skive brunost utgjør krona på (her)verket. Folkets reaksjoner er positive i utgangspunktet, men flere holder på å stryke med når ettersmaken av brunost treffer de
intetanende smaksløkene.
Fylt med salig påskestemning returnerte Vitnemålets redaksjon til bartebyen fra de ulike bygder og byer de en gang kalte hjem. Inspirert av Jesus
og hans disipler inviterer Bibliotekar Olav sine disipler til et herremåltid i
trøndernes hovedstad. At dette skulle bli det siste måltidet for så mangt et
redaksjonsmedlem har ingenting med forræderi å gjøre. Denne beretningen
har ingen ekvivalent til Judas. Det som endte opp med å ta kverken på gjestene var de utallige ugudelige kombinasjonene av mat og drikke som aldri
igjen burde serveres i et anseelig hjem fra og med nå, til og med dommedagen.
Vi i panelet har valgt en uortodoks måte å rangere de ti ulike matkombinasjonene på. Hvert innslag til dette måltidet får et antall hodeskaller som
representerer hvor mange av gjestene som (allegorisk) døde av å spise den. Jo
flere hodeskaller en rett har, jo mindre anbefalt er det å prøve å lage den selv
til neste tapaskveld. Dersom noen ble frelst av en kombinasjon markeres det
med en engel.

DØDSFALL:					BLE FRELST:

Oreo med salsa-dip
Med sine sorte kjeks i handa, beredt, men litt nervøs stiller gruppa seg rundt skåla
fylt med salsa. Folket forsyner seg i beskjedne mengder med salsa og fortærer retten
i så få jafs de klarer. Det var stort sett positive reaksjoner på kombinasjonen, med ett
sørgelig unntak. Abisanth, som på forhånd hadde bestemt seg for at dette var oppkastmateriale, døde slik som han levde; på noen andre sin sofa. Panelet ønsker også å
poengtere at dette ikke var vanlige oreo-kjeks, men Batman-oreo-kjeks.
DØDSFALL:					BLE FRELST:
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Pepsi Max og melk

Nesquik frokostblanding i appelsinjuice

Talha presenterer stolt sin barndoms særeste kombinasjon. Pepsi Max og melk; to
drikkevarer man ofte finner rundt omkring på de norske spisebord, dog sjeldent i
kombinasjon. Han fyller ti glass halvfulle (eller halvtomme som de som var pessimistiske til denne komboen ville sagt) med PM. Glasset toppes så med lettmelk, og på
dette tidspunktet har hele gruppa konvertert til pessimisme. Folket gjør det eneste
fornuftige og kjører bånnski på sølevannet i glassene sine. Til alles sjokk og glede
overlever hvert eneste medlem av panelet. Ikke bare det, men drinken var egentlig
ganske ålreit.

Har du noen gang våknet opp og vært sykt fysen på frokostblanding, for så å finne ut
at du er tom for melk? Da har redaksjonen en gladnyhet til deg (forutsatt at du enda
har appelsinjuice i kjøleskapet)! Det viser seg nemlig slik at appelsinjuice kan brukes
som erstatning for melk for denne spesifikke frokostblandingen. Panelet konkluderer
derimot med at frokostblanding er et enormt fagfelt, som definitivt må forskes mer
på. En naturlig fortsettelse ville være å forske på honni korn eller corn flakes i kombinasjon med juice.

DØDSFALL:					BLE FRELST:

Taco med banan
“Forbudt frukt skaper mange syltetøy” er et ordtak jeg fant på internettet. Hadde jeg
skulle blitt norsklærer kunne jeg kanskje ilagt dette budskapet en relevans til denne
kombinasjonen. Det skal jeg ikke bli, så det klarer jeg ikke. Redaksjonen mister derimot fullstendig tiltro til redaktøren som sverger til denne kombinasjonen. Tekstforfatter sensurer resten av dette avsnittet i folkehelsens navn. mmømømømømømmømøømømømømømømøømmømømø

DØDSFALL:					BLE FRELST:

Vaffel med kaviar og gulost
Denne kombinasjonen er nøyaktig det den høres ut som, så på papiret burde det
funke, sant? Neida, det funker ikke. Denne kombinasjonen gir oss faktisk kveldens
raskeste dødsfall. “Kaviar og ka vi ikke har” er et spøkefult ordtak blant folket i NordNorge, men en ting er sikkert: Aurora har ikke livet i behold etter å ha blitt gjenforent
med kaviar for første gang på mange herrens år.
DØDSFALL:					BLE FRELST:

Pizza med ananas
Denne lar vi stå som hjemmelekse til leseren.

DØDSFALL:					BLE FRELST:

Lompe med kaviar
I det Håkon starter å presse ut en enkelt stripe kaviar på en lompe og panelet følgelig
innser hva som er neste rett på menyen, starter de å trygle ham om å dele lompa i så
små porsjoner som mulig. Som det gamle ordtaket sier: “en manns filmsnop er en
annens manns angstrop”. Håkon pakker resten av lompene ned i sekken sin.
DØDSFALL:					BLE FRELST:

Coca Cola med peanøtter
Det som på papiret skulle være en nobrainer, viste seg å være måltidets største skuffelse. Ingen hadde på forhånd trodd at å slippe et par generøse never med peanøtter
i Cola-glasset skulle være noe annet enn en innertier. Vi trodde oppriktig vi hadde
spart det beste til sist, men vi ventet tydeligvis bare på den største skivebommen på
denne siden av Kristi fødsel. Vi ønsker ikke å gi noen detaljert beskrivelse av denne
fadesen, bare en oppfordring: “ikke gjør dette hjemme!”.
DØDSFALL:					BLE FRELST:
Du har nå lest Redaksjonen tester: Det siste måltidet. Hva har du oppnådd med
det? Du er kanskje litt klokere på hva som ikke egner seg til tapaskveld med gjengen. Du har kanskje til og med lært noen nye ordtak. Likt som Jesus står panelet
opp fra de døde for å takke deg for følget. Dessuten har vi ikke tid til å være død,
fordi likt som Judas lusker eksamen rett rundt hjørnet.
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EIN BART TIL BRY
TEKST: Viggo Skarby

Kva er eigentleg greia med bart?
Kvar enn ein snur seg på campus,
Samfundet eller bussen så prydar
ein småbustete larve overleppa til
nokon i synsfeltet ditt. Det verkar
som om alle plutseleg skal ha bart! Eg
kan for livet av meg ikkje forstå kvifor denne nye, grufulle trenden har
oppstått. Det kan då vel ikkje vere
verdt det?
Det er kjent i dei fleste incel-miljø at
kvinner berre brukar sminke for å lure
menn til å ville liggje med dei. Kan det
vere at barten er mannen sitt motsvar på
dette? For å dra bort oppmerksemda frå
den uvaska huda og dei trøtte auga, veks
menn ut diverse ansiktshår for å lure andre til å tru at dei er attraktive. Det må
jo ta ufatteleg mykje tid om morgonen å
stelle sitt val av ansiktshår. Å måtte gni
inn ansiktet ditt med ein hårvoks du
har spara frå ungdomsskulen, som enno
luktar svakt av kanel og desperasjon,
kan neppe vere toppen av lykke. Og alt
dette berre for å sjå ut som ein pubertal
tenåring frå 1820-talet?? I think the f**k
not.
Så var det dette med daglegdagse funksjonar. For å overleve er menneske avhengige av å putte både drikke og mat inn i
munnen sin. Drikking er tydelegvis eit
såpass stort problem at det finst spesialkoppar designa for hjelpe dei med hår

på leppa. Bartekoppen er laga slik at ein
ikkje skal få uønskt væske sitjande fast i
barten. Eit enklare alternativ ville kanskje vore å berre barbere han bort?

MOGLEGHEITENE SIN MARKNAD:
Dette beistet av ein kopp finst å kjøpast
på FINN.no.

I mitt søk fant eg derimot ikkje noko for å
hjelpe dei bartefulle med å ete. Ein bart vil
funke som eit slags kaffifilter som tek tak
i og lagrar alt av føde som har destinasjon
magen. Er det slik at dei med bart sparar
denne maten til seinare i fall dei skulle bli
litt småsvoltne seinare? Dette ville kanskje ikkje vore ein så dum idé, men med
ein gjennomsnittstemperatur på 37°C vil
nok ikkje maten halde seg så lenge. Ein
får unngå å ete yoghurt til frukost.

Hjelpemiddelsentralen har ingen produkt
for å gje stø til bartehavarar som skal ete,
men har dei eit produkt for å hjelpe med
eit anna primært behov. Soving. Som dei
med hår på hovudet veit, er det veldig lett
å rufse til og lage flokar i håret mens ein
søv. Dei håra ein har i ansiktet er sjølvsagt
ikkje eit unntak, og dei barteglade treng
dermed eit eige produkt for å hjelpe mot
most morgonbart. Barteposen er som ei
slags mini-kyse som ein har på seg om
natta. Personleg synest eg det ser ut som
ein går med bleie i ansiktet. Men har ein
eit problem så treng ein vel ei løysing.
Sjølv om det ser megadust ut.

HANNIBART LEKTOR:
I filmen Murder on the Orient Express søv
Hercule Poirot med barteposar.

Det er eit siste MASSIVT problem med
bart, sånn om du framleis ikkje er skremt
vekk frå tanken på bart for alltid. Når ein
har gått gjennom alt stresset med å gro
og halde barten ved like, og ein endeleg
har lykkast med å lure nokon til å tru
at ein er attraktiv, så dolkar barten deg
i ryggen atter ein gong. I det du går inn
for kysset, innser du at du bokstaveleg
talt har ein vegg av hår mellom dykk. Om
ditt uheldige prospekt for kvelden skulle
klare å jobbe seg gjennom jungelen av

hår og kanelluktande bartevoks, og finne
fram til leppene dine, skal eg love deg at
det første dei seier når leppane dykkar
skil lag er «Du smakar som mormor sine
peparkaker». Kind of a buzz-kill…
Når alt kjem til stykket håpar eg du forstår
at bart ikkje er verdt det. Det er ein usmakeleg trend som høyrer fortida til, og
alle som vurderer bart eller har bart må
verkeleg revurdere opptil fleire av sine
livsval. Kan bart vere fint? Jada. Ser ein
meir attraktiv ut med bart? I visse høve.
Har forfattaren av denne artikkelen falt i
fella og grodd bart sjølv? … Ja. MEN, då
kan du i alle fall med sikkerheit ta mitt
ord på at den barten, den er berre til bry.
Om du skulle vere interessert i å sjå kor
sjukt stress det er med bart, eller om du berre
har behov for å prokrastinere 7 minutt, kan
du sjå denne videoen om korleis underteiknande fiksar sin eigen snurrebart. Den er
lagt ved meir som avskrekkande middel enn
noko anna.
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AURORAS RANT:
SKINNY JEANS
TEKST: Aurora Seville Jessen

Dagens samfunn er kaotisk. Mennesker suger, rett og slett. Globale
problemer som krig, fattigdom, sult,
grådighet og ekstremisme er hverdagskost. Men verst av alt: skinny
jeans. HVORFOR tror noen at det
fortsatt er kult? Jeg kjenner blodet
koke av å se titalls av gutter på Gløs
i skinny jeans. Mer enn å lese om Putin. Putin sjokkerer meg ikke. Det
at folk velger å dytte dickprinten
sin opp i trynet på meg hver eneste
skoledag, det sjokkerer. Russland
bombet enda en by i Ukraina? Ok.
Barn dør av AIDS i Afrika? Forventet
ikke annet. Herman Preben von der
Jørgen gikk gjennom Stripa i hvite,
hullete skinny jeans? FUUUUCK!

Men OK. Over til hvorfor jeg hater skinny jeans. Jeg har nemlig flere grunner.

Grunn 1: Irriterende folk på reality-TV

Vi skal liksom være samfunnets fremtid. De mest oppegående, lovende unge
menneskene. Hvordan skal vi kunne
henge med på Grignardreaksjoner i organisk kjemi eller Runge-Kutta metoder
i Matematikk 4K, hvis vi ikke klarer å få
med oss at en trend har vært ukul i tre år
nå? Jeg forstår knullegutta på Ex on the
Beach, men ikke oss.
Grunn 2: STYGT

Det er stygt. Enkelt og greit. Det er ingen
som kler det. Har du tynne bein så blir
det mer synlig i skinny jeans. Har du store
bein? Mer synlig i skinny jeans!

CHAD ISLAND:
Skinny jeans kommer i mange former og
fasonger, alle tilpasset brukeren.

Hvis du sitter der og smiler for deg selv
og tenker «Haha. Heldigvis går jeg i slim
jeans», så er jeg her for å fortelle deg at
det er basically det samme som skinny
jeans, og jeg hater deg også. Eller det er
feil. Jeg hater ikke DEG, men jeg støtter
ikke dine meninger og jeg kommer trolig
til å se på deg som smakløs, kjedelig og
irriterende. Jeg forbinder nemlig skinny
jeans med irriterende mennesker. Bare
se på reality-TV. ALLE de irriterende
mennene der, går i skinny jeans!
Og nei, det er ikke positivt å se ut som
gutta på Love Island UK. Hvis du tror
det er the shit så vil jeg ikke omgås deg.
Da har du egentlig ingenting på NTNU
å gjøre.

RISKY:
Denne mannen er et regnskyll unna å bli
arrestert for blotting.

Men hvis du er en av de som identifiserer
deg med den merkelige arten som liker
tettsittende plagg, hvorfor ikke investere
i et par treningstights da? Det er jo i hvert
fall behagelig, mykt og du ser sporty ut!
Og en liten sidenote til gutta som tenker
tights på menn er gay; weeeell det prinsippet forsvinner ikke ved tighte jeans
heller, vennen (ja, jeg brukte vennen som
hersketeknikk).
Grunn 4: Du virker lite opplyst

BODY EQUALITY:
Et visuelt bevis på at ingen kropp kler
disse buksene.

Ikke misforstå. Jeg er all for body empowerment, og alle kropper er fine på
hver sin måte. Så lenge du ikke har på
deg skinny jeans. Sorry, men det er ikke
flatterende på noen.
Grunn 3: Ubehagelig

Hvorfor vil man gå i et plagg som er
stivt, gnager på alle feil steder og blir fort
slitt. Jeg har selv gått i skinny jeans en
gang i tiden, og nærmest fått gnagsår på
kjønnsleppene. Camel toe og dickprint er
også et stort problem.

Jeg har nevnt det flere ganger, og jeg sier
det igjen; DET ER IKKE KULT LENGER! Jeg mener ikke at man skal følge
ALLE trender og til enhver tid gå med
det som er på den røde løperen i Paris. Personlig har jeg ikke sett et eneste
moteshow. Men dette er en stor endring
i tidens mote. Hvor mange ser du på gata
i lilla eller grønne jeans, slik vi brukte på
barneskolen? Lever du under en stein,
eller? Dropp skinny jeans.
Hvis jeg enda ikke har klart å overbevise
om hvorfor alle skinny jeans bør brennes,
ring tlf: 22 40 00 40. De er gode i krisesituasjoner. Get a fucking grip, people!
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LUROSKOP
Steinbukken

SNAPCHAT

Sommer’n er her, og moroa er over. Sommerferien-, som egentlig
skulle være en periode med avbrekk i et ellers ganske turbulent år, vil
dessverre ende opp med å knuse selvtilliten din enda litt mer. Planen
var klar: Denne sommeren skulle du bli den store, kule grillmesteren.
Med skinnforkle på, solbriller, kull, røyk og vind i håret skulle du imponere hele nabolaget med grilleskillsene dine. Men du skuffer dessverre. De sårbare øynene dine tåler
ikke røyken, og tålmodigheten din blir litt for god. Resultatet blir svidde grillpølser.
MANGE svidde grillpølser.

Fiskene

Send inn dine bilder til
vår Snapchat!

Solen begynner sakte å skinne lengre, og skjerf og jakke byttes ut
med t-skjorte og solbriller. Og ut i solen går du. Med favorittlåta på
øret og med et vakkert smil hinkehopper du mot Gløs. “Ah, endelig
sol og sommer” tenker det naive deg. Men så, etter du kommer
hjem fra en lang skoledag og skal ta deg en dusj, så oppdager du det:T-skjorte-skillet. FAEN ( eller “faderullandei” om du er barn eller ikke liker banning).
Ser det decent ut med bikini/badeshorts: Nope! Ser det greit ut med sommerkjole/
singlet/trøye(eller hva enn dere gutter kaller sånn kortermet t-skjorte?) Nope! La oss
bare innse det: Det ser helt krise ut.

Vannmannen

Den nye bikinien/badebuksa passer deg perfekt, virkelig. Sommerkroppen er på plass, ass! Med perfekt brunfarge og masse fritid spår
jeg at det blir rikelig med action på deg i sommer. Kos deg, men husk
at det fort også kan bli for mye av det gode. Finnes annen smitte som
ikke er corona og, vettu.

Krepsen

Om ikke så lenge kommer du til å oppleve luksusen av å leve hjemme
hos foreldrene dine igjen: Fullt kjøleskap, badet deles ikke lenger med
tre andre, vaskemaskin i kjelleren som ikke må bestilles på en tullete
app som aldri fungerer, naboene har ikke fest HELE FUCKINGS TIDEN
(naboer på Moholt, om dere leser dette: ta hintet for søren). Vel, kort
sagt: Bare nyt sommeren maks, du:)
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Skorpionen

I mai-, og junimåned ser jeg lite. Du kommer vel bare til å flytte inn
på Gløs, og øve eksamensoppgaver dag inn-, og dag ut. Sommerferien blir helt...ok, ikke noe å skryte om, I guess. Men skrekk og gru,
hva er det jeg ser? Måneden er august, du drar tilbake til bartebyen
og du møter din nye roomie! Vedkommendes favorittaktivitet er å spille sekkepipe
klokken tre om natten, og tro det eller ei-, h*n har faktisk også klart å mose inn et
trommesett på den 8 kvadratmeter store hybelen. Personen liker å ta seg gooood
tid på badet, spesielt da alle trenger badet mest, og h*n liker også å ha nach uten
å informere dere, hver JÆVLA torsdag-søndag. Dette blir et tungt semester, så om
du trenger en trøsteklem er det bare å gi meg et lite vink. <3

Væren
Du skal snart tilbake til heimen, og selv om sommerjobben og familien kanskje virker viktig, vil du snart finne ut at noe annet blir enda
viktigere for deg. Den 18.juni (som jo egentlig burde ha vært alles
lykkedag uansett,smisk,smisk) kommer du til å møte tidenes diggeste råner!!! Vi snakker wünderbaum, og vi snakker tærningær (kanskje de blir
rosa etterhvert og, if you know what I mean), h*n er rett og slett hele pakka!
Forfatteren av dette horoskopet misunner deg, ass!

Tyren

I løpet av mai/juni blir du utfordra både fysisk og mentalt, og i ditt
tilfelle finner utfordringen sted i form av myggstikk. Maaaange
myggstikk. Du vil bare ut en tur-, en uskyldig og naiv spasertur ut i
skauen. Med et smil rundt munnen, og med sommerkjolen/shortsen
på aner du fred og ingen fare. Men så, krypende ut av smuget kommer de.
BZZZZzzzzzzzsssszzzzzt……fulgt av stillhet. Du tenker du er trygg, faren er borte
nå. Men vennen: karma is a bitch. Resten av sommerferien kan du nå kose deg
med stygge, kløende og røde myggstikk.

Jomfruen
Ojda, vennen. Den neste tiden ser ikke så bra ut for deg. Merkurs
rotasjoner om solen står parallelle mot Neptun, og resultatet blir…
hvordan kan jeg si dette uten å være frekk? Du kommer til å stryke,
ok? Sommerferien din forkortes på grunn av en aldri så liten konteeksamen. Men det kommer til å gå bra på den, da :). Så stå på!
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Tvillingene
I din nære framtid ser jeg en skikkelig kjip alvorsprat med besteforeldrene. Hvorfor har du ikke mann/dame enda? Hvorfor vil du
ikke bli sivilingeniør istedenfor? Hvorfor bruker du så mye penger
hele tiden? Jamen barnebarnet mitt: Du må jo ikke være så sparsom hele tiden! Hvorfor er karakterene dine så dårlige?

Løven
Wow! Min klarsynthet har nådd nye høyder, og jeg tror faktisk at
jeg kan gi deg en ordentlig god forutsigelse på hvordan sommeren din kommer til å bli. Du kommer til å ha en god dag i
løpet av sommeren, og en annen gang kommer du til å ha en litt
mindre god dag. Jeg kan også med rundt 70 prosent sikkerhet si at du kommer
til å spise en brødskive i løpet av sommeren, og det er ganske sannsynlig at
du kommer til å se regn en gang og. Oj dæven! Du kommer faktisk til å gå i blå
olabukser og!

Vekten

Mai og juni er månder fylt med forandringer, og for din del så er
forandringen…la meg prøve å formulere dette på en høflig måte
her: ikke til din fordel. Rett før du drar hjem til familien til sommeren drar du til frisøren for å skaffe den gode gamle “se mamma
og pappa:Jeg har livet på stell”-klippen. Men gudamei, saksa klipper og klipper,
og sakte men sikkert ser du at håret ditt blir likere og likere DETTE (se bilde i
QR-koden). Selvfølgelig vil konfliktskye deg ikke tørre å be frisøren din om å fikse
på det, og slipper heller ut et godt gammeldags “oj, det ble jo dritkult”.

Skytten
Grattis! Etter sommerferien
ser jeg ditt livs kjærlighet snike
seg inn i hverdagen din. H*n sitter foran deg på første rad. H*n
har blåe øyne, og er bestandig glad. Du er
forelska men, du får det ikke frem. Du sender
lapper, men du får ikke noe svar. Men så spør
du om snapen istedenfor, og resten blir historie. <3
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HISTORISK: SPANSKRØRETS
FØRSTE FOTBALLAG FOR JENTER

LAGET AV: Karin og Viggo Skarby
DRAGVOLLING

OFRE

PRON.

RUNDT

PYNT

NATTMAT

RUMPERIST

UTLEIER

REKTOR

REISEMÅL

FORMEN UNDER

ØLUTSALGET

BELEGG

BUNT

VOKAL

STEVNEMØTE

MÅLEENHET

TRD.
FOLKEKJØKKEN
GRUNNSTOFF

BAKKE

PREP

BLÅØYDE

TRÆR

DANSER

- SPORT

SLÅ NED

TURSTED

LIVSNEKTAR

SØT

UNØYAKTIGHET

BRØD

SPILL

SKJENKE

SCHREIBER

FORF.

FINNER
MAN NINNI

GLUPING

KONGE

KOR

REKTUM
-S

KLARE

GRUNNS.

ART.

STUDIE

UNI.

WIDGET

BEHOLDEREN

SVENSK
OVN

RESTA.

FASE

GUTT
LINJEFORENING

ENG.
GYM

URO

HUMRE

VOKSTE

LEKTORFAG

DISNEYFIGUR

PÅ

MAMMA
MØ

DYR
BEDRO

FUGL

UKJENT

ØYNE

NILUS

DEL AV
PENSUM

OPERASJON
DAGSVERK

HØSTBRÅK

SHOW

LOLLIPOPENE
AM

KRAFTUTTRYKK

DÅRLIG
KOK??!!

KONSOLL

MAGASIN

BØTTE

BØYD
KRISTINE
LARSSEN
BAKLENGS

RETTER
KOSS
DIR.

FIKSE
GARN

ENEBOER

GREIT...

POTETGULLET
ALDER

GLENN

DIKTATOR

VIND

EKSISTERER

REKTOR

KRIGERE

FASE

PROG.
SPRÅK
MYKE

TALL

2,718...
BLI SAMS

AVSLUT- SJALUNING
SIENE
PÅ
SKANSEN

ARTIST

LÆRER

ONLY FANS

YTE
BEDRIVER
TRØTT
KORIST
SVERIGE

ER
NATURALISTEN

UTSYN

UFF

ART.

HALE

FØRSTIS

MATEMATIKER

RØDT HUS

SKJELL

VULKAN

DAB
ENG. ØRE

ANSIKTENE

GRUNNS.

NEI

FINGRET

ARI

IKKE

PRON.

FAKULTET

MÅLING

TVIL

SJEFER

BELGIA

LIKE
AMERIKANSK
NAVN

ØST

ENG.
LAGE OST DRIKKE

GJENKLANG

PRON.

LIKEVEL
KANT

MASKINSHOT
NITROGEN
HELGEN

REKKE

ER NABOER PÅ
TASTATURET

LØFTE

KYSS

SVIR

PREP.

BOKSTAVENE
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QUIZ
TEKST: Morten Nygård

18 ÅR MED SPANSKRØRET
1. Stiftelsesdagen til Spanskrøret var i 2004, hva var datoen?
2. Hvem av de tilstedeværende på stiftelsesmøtet fikk tittelen Spanskrørets
Høye Beskytter?

3. Hvor mange ganger har Spanskrøret tapt Lektorlekene mot Erudio?
4. Hvilken ærestittel kan du oppnå dersom du har gjort en ekstraordinær
innsats for å fremme linjeforeningen og linjeforeningens interesser?

5. Hva er den eldste nålevende undergruppen til Spanskrøret, og hva er

MUSIKK SOM POPPER
1. Denne artistens andre studioalbum “How to Let Go” slippes omtrent
samtidig som denne avisa. Hvilken norsk artist snakker vi om?
2. Hvem var det første medlemmet til å forlate boybandet One Direction i
2015?
3. I refrenget på hiten Mambo No. 5, synger Lou Bega om 7 kvinner. Hva
heter disse kvinnene?
4. Hvilken artist står bak hits som “Maneater” og “Promiscuous” på
00-tallet?
5. Hvilket band består av de fire animerte medlemmene 2D, Murdoc,
Russel og Noodle?
FASIT: (1) Sigrid (2) Zayn Malik (3) Monica, Erica, Rita, Tina, Sandra, Mary og Jessica. (4) Nelly Furtado (5) Gorillaz

den yngste?

FASIT: (1) 24. september (2) Kari Hag (3) Tapt 1 (vunnet 6) (4) Ridder av det gylne eplet (5) Eldst LURveleven (2010), yngst LURDO! (2018)

Hvem gjemmer seg bak Steve Buscemis øyne?
Klarer du å se forbi de gudfryktige øynene til Steve Buscemi og identifisere de tre
trendige kjendisene?

VÅR
1. I et skuddår, hvor mange dager er det til sammen i vårmånedene?
2. I løpet av 2011 foregikk det store folkelige opprør mot
myndighetene i mange land i Midtøsten og Nord-Afrika.
Hvilken fellesbetegnelse går disse protestene under?
3. Bygget avbildet til høyre ligger i Trondheim sentrum.
Hva heter det?
4. Hva er spesielt med dagen vi kaller vårjevndøgn?
5. “Last Christmas” er en sang som mange har et forhold til,
men som ikke handler om våren. Hva heter duoen som
synger sangen?

FASIT: (1) Billie Eilish (2) Will Smith (3) Harry Styles

FASIT: (1) 92 (2) Den Arabiske Våren (3) Vår Frue Kirke (4) Dagen er like lang som natten (5)Wham!
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17. MAI FROKOST
Spanskrørets 17. mai frokost
er tilbake! Ta med noe å spise, og
delta på en koselig, alkoholfri
frokostbuffet.
HVOR?
13. etg, Sentralbygg II, Gløshaugen.
NÅR?
17. mai (duh).
kl. 10.00 - 12.00
Spise frokost.
kl. 12.00
Ta bilder utenfor Gamle Kjemi.
kl. 12.30
Dra til byen og delta i borgertoget!

HIPP HIPP HURRA!!!

