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LEDER INNHOLD
04. DISCO ELYSIUM
Nei, dette er ikke et nytt utested i 
Trondheim, men en spillanmeldse! Er 
det verdt å kjøpe spillet med Harry Hole 
fra Wish i hovedrollen?

06. REDAKSJONEN TESTER:  
JULEBRUS
Sliter du med å bli mobba for å 
drikke rød julebrus? Det gjør andre 
vestlendinger og! Med en ellevill 
blindtest av 18 forskjellige julebrus har 
vårt ekspertpanel avgjort våre favoritter. 
Er du enig med vår rangering?

8. SJØBANAN,SJØBANAN,  
SJØBANAN 
Bli med på et dypdykk i folkefavoritten 
Fantorangen, sin noe kontroversielle 
klassiker.

9. GASTROMATISK GIRA
Har du glemt forskjellen på salt & 
pepper? Eller trenger du å utvide 
krydder-repertoaret ditt? Sjekk ut 
Ferdinands anbefalinger!

10. LEKTORGUIDEN
Sliter du med å få damer på byen? Eller 
lurer du på om Sten faktisk har kjæreste? 
Her finner du rådene fra Redaksjonens 
ekspertpanel!

20. LIVE-KOMMENTERING FRA 
GENFORS
Mista du fokus under 
generalforsamlingen på grunn av 
en håndballkamp? Slapp av! Vi har 
oppsummert de viktigste hendelsene 
med memes og referat.

18. BILDER FRA JULEBORDET
Er det bare jeg som er skuffa over å ikke 
få autografen til Hugh Jackman?

20. REDAKSJONEN RATER:
LINJEFORENINGSLOGOER
Fredrik og Simon rater NTNUs peneste 
og styggeste linjeforeningslogoer. Har du 
en klage så er det bare å kontakte meg, så 
skal du få adressen deres ;)

25. JULEPOESI
Hvis ikke dette diktet får deg i 
julestemning, anbefaler jeg Stjernesludd 
av Kurt Nilsen.

26. JULOSKOP
Hva skjer med deg når solen stiger i 
polarstjerna? Våre eksperter har stirret 
på himmelen og spådd din fremtid.

38. LURDUKO
Klarer du å løse alle nivåene?

30. MORTENS JULENØTTER
Denne quizen er også trygg for de med 
nøtteallergi!

Redaktør, Vitnemålet
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I en av videospillverdens dunkleste 
avkroker finnes det en perle av et spill 
som fortjener din oppmerksomhet 
samt en runde i rampelyset. 

Disco Elysium er et rollespill utgitt av 
ZA/UM i det fandens år 2020. Spillet kan 
oppleves på PC, Mac og konsoll. I spillet 
inntar du rollen som en middelaldrende 
og alkoholisert politi løytnant som 
er utsendt for å løse en mordgåte. Et 
simpelt premiss, sant? Slapp av, det blir 
verre ...

Mordet.
En leiesoldat, hyret for å bevare freden 
under en streik i havnebyen Martinaise, 
blir funnet hengt etter nakken i et tre 
i bakgården på hostelet Whirling-in-
Rags. Liket blir hengende i syv dager 
før politiet kontaktes og starter sin 
etterforskning.

Detektiven.
Hvem er Harry du Bois? Dette er kanskje 
spillets største og mest åpne spørsmål. 
Spillet starter idet Harry våkner opp 
etter en flere dager lang suicidal 
fyllekule, uten et eneste minne igjen 
på frontallappen. Parallelt med å måtte 
løse sitt livs mest innviklede sak, i en 
by hvor hver eneste innbygger har god 
grunn til å holde kjeft om mordet, må 
protagonisten vår slite med å oppspore

både revolveren, politiskiltet og bilen 
sin, for ikke å nevne hans vilje til å leve.

Mens du vandrer rundt Martinaise i 
Harrys limegrønne slangeskinnssko 
på leting etter svar møter du mange 
eksentriske og koko karakterer. Som 
det blanke lerretet du er, kan du fritt 
velge hvilken ny personlighet du vil 
adoptere for å terrorisere de potensielle 
vitnene. Du kan for eksempel bastant 
påstå at du er en «down-on-your-
luck» superstjerne som er kommet 
for å gjenopplive disco-sjangeren, 
eller forkynne høyt og lavt at 
dommedagen er nær. Spillet kan friste 
med over en million linjer med dialog, 
så uansett hvilken personlighet du velger 
er det mange sinnsyke utsagn klare til å 
bli slengt i trynet på de uforventende 
beboerne i denne stille 
havnebyen.

Ikke vær redd 
for å si ting som 
er litt utenfor 
boksen, folk 
har en tendens 
til å være mer 
tilgivende når 
det kommer 
fra folk i makt-
posisjoner (med 
en revolver).

Sjansespillet.
Måten du spiller på avgjør hvilke 
attributter og ferdigheter Harry får. 
Lytter du for eksempel til reptilhjernen 
din sine ønsker om å misbruke alkohol 
og narkotika vil man oppleve å få økte 
fysiske egenskaper på bekostning av de 
psykiske. Nivået ditt i de totalt 20 ulike 
ferdighetene avgjør hvilken strategi 
som er best for å overkomme hindrene 
du møter. Skal du forsøke å mørbanke 
den 150 kg tunge, bola og rasistiske 
dørvakten eller skal du overliste han 
med dine overlegne kunnskaper om 
kritisk raseteori? Til syvende og sist 
avgjøres utfallet av dine handlinger 
ved et terningkast slik som i klassiske 
tabletop-rollespill som Dungeons and 
Dragons. Sannsynligheten er sjeldent 
i den bakfulle og deprimerte Harry du 
Bois’ favør. 

Fornuftens røst.
Med deg på eventyret får du en av 
spillmediets beste kompanjonger og 

Harrys strake motsetning. 
Kim Kitsuragi er en rolig og 

samlet etterforsker som 
liker å gjøre ting 
etter boka. Til tross 
for sin logiske og 
overveiende være-
måte underholder 
han selv dine villeste 

teorier og påfunn. 
«Tror du det er en 
sexy og mystisk

løsning på saken?» «Skal vi sette 
etterforskningen på pause for å lete 
etter et kryptozoologisk og omnipotent 
pinnedyr i sumpen?» Svaret er som regel 
«Ja, hvis du virkelig insisterer», når Kim 
er involvert. 

Bør du spille Disco Elysium?
Dette spillet er på ingen måte for alle. 
Hvis du liker langsomme, men gode 
fortellinger og liker å fordype deg i nye 
verdener er dette perfekt. Elsker du 
kløktige dialoger og skarp humor som 
er på kanten av hva som er greit å si, er 
dette definitivt noe for deg.

Blir du derimot lett distrahert av 
omverdenen eller er du tilbøyelig til å 
hoppe over dialogen i spill, vær advart! 
Dette spillet, selv om all dialog er 
stemmesatt, er fryktelig teksttungt. En 
gjennomspilling varer et sted mellom 
20 og 35 timer, så du må være forberedt 
på å sette av noen kvelder til å løse dette 
sexy og kompliserte Buddy Cop thriller 
mordmysteriet. 

Tekst: Morten Nygård

GAME OVER: 
Et dårlig terningkast kan bety døden i 
møte med dette lekre slipset.
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REDAKSJONEN TESTER:
JULEBRUS

TEKST: Morten Nygård
I PANELET: Aurora J., Bendik L., Mariken G., Morten N. Oda K., Olav K., Thea T.

Da det ikke er så interessant å lese side 
opp og side ned om panelet som gjetter 
feil farge på de 18 ulike julsbrusene, 
har vi valgt å presentere et utvalg av 
utsagn som vi føler belyser tematikken. 
De endelige terningkastene kan 
ekstrapoleres fra hylla på neste side.

”Denne smakte smelta skomnisse, jeg 

hadde ikke tatt den om den var gratis”

-Panelet om Explo Santa Power.

”Smaker som du akkurat har spist noe 

julete, blanda med lukten fra tannlegen”
-Mariken om Battery X-Mas Spice

”Denne luktet maling”
-Panelet om isTe julebrus

”Dere ser det ikke, men jeg ser rart på dere”
 -Morten til resten av panelet

”Trekk i karakter, for å ha kokt 

Bringebærbrusen til Oskar Sylte”
-Oda om Solo Super Rød Julebrus

Konseptet ”test- og rangering av 
julebrus” er på ingen måte nytt, verken 
i Norge generelt eller i Vitnemålet 
spesifikt, så du får tilgi vår manglende 
originalitet. Den første julebrustesten 
som er å finne på det vidstrakte 
internettet er datert til førjula 2002, 
hvorpå deltakerne hevdet det var minst 
10 ulike sorter å finne på markedet. 
Det er ikke bare litersprisen som har 
steget på 20 år, men også antallet 
sorter. Vi var i stand til å finne 18 ulike 
sorter kun på nærbutikkene i og rundt 
Møllenberg. Det reelle tallet er trolig 
godt over 30 på landsbasis.

Denne testen er gjort med bind for 
øynene, slik at ingen i panelet kunne 
trumfe gjennom sine forutinntatte 
meninger om hva som er god og dårlig 
julebrus. På denne måten er testen 
også en ren smakstest slik at verken det 
estetiske (som utseende på etikett) eller 
det praktiske (som boks vs. flaske) ble 
gitt oppmerksomhet.

”Det smaker som paracet-brusetabletter”

-Aurora om Trio Julebrus

”Jeg følte den angrep munnen min. 

Stikkende kullsyre, men også tam?”

-Panelet om Røros Julebrus

”Denne var midt på treet, midt på 

juletreet, si!”

-Bendik om Austmann julebrus

”Det er ikke hamar, med mindre det har 

skjedd en feil i produksjonen”

-Thea om Dahls Julebrus

”Lukta lim, som en dag på kunst og 

håndverk”

-Panelet om Svensk Julemust

”Dette er kattetiss”

-Panelet om HOH-oh!

”Denne smaker som Ahlgrens bilar”

-Oda om Norgesgruppen Julebrus

Sliter du med å se det vi prøver å vise 
deg i figuren til høyre? Da kan du 
ta en bedre titt på resultatlista ved å 
følge QR-koden nedenfor.

I det vi skriver november 2022, er det å ha en egen mening ekvivalent med 

å sette seg i en vanskapt robåt å ro ut til det dypeste punktet i Norskehavet 

og vente på en høststorm som meteorologene så pent har navngitt Hugo. Det 

kan med andre ord gå ille for deg. Få ting er så kontroversielt å ha en mening 

om som julebrus. Alle har en favoritt, og ingen er fysisk i stand til å endre 

mening. 

Håper denne teksten vakte like sterke 
tanker og følelser i deg, som selve 
testen vakte i panelet. Og du, ha en god 
jul da!
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SJØBANAN, SJØBANAN, SJØBANAN
TEKST: Fredrik Aarnes Andersen

Fantorangen. BarneTV-kjendis, kosebamse og mest av alt; musikaltalent. 

Med hans hele 122 000 månedlige lyttere på Spotify lager denne snibel, sna-

bel snubel glade orangutang elefant bangers. Men alt er ikke som det ser ut 

som. Følg med når vi skal ta en unødvendig dyp analyse av sangen Sjøbanan. 

PS! Anbefales å ha sangen på øret mens du leser!

GASTROMATISK GIRA
TEKST: Ferdinand Tomek Marnburg

Det går mot juletider i Trondheim by! Lys i trærne, rimfrost på ruta 

og kanskje mest gjenkjennelig av alt, lukten av kanel og nellik som 

fyller gatene! Lukten av jul er tett tilknyttet disse krydderluktene, og i lik-

het med jula er det mye mat som defineres av krydderet sitt! (Nei, jeg jobber 

ikke veldig hardt for å skape en rød tråd, hva i all verden er det du påstår!)

For å sikre god smak, er riktig bruk av krydder viktig! Men hva skal man 

bruke alt det forskjellige krydderet til? Her får du noen spicy tips! 

Salt er verdens mest brukte krydder og ikke uten god grunn! Som du sikkert vet kan 
salt brukes i det meste, men det er to ting som kan være verdt å vite når du bruker 
salt i matlaging! For det første vil salt kunne paradoksalt nok være med på å dra fram 
søte smaker, så en liten teskje salt i kakaoen kan gjøre underverker! I tillegg trekker 
salt ut væsken av maten. Dette kan du bruke til din fordel! Ved å salte eksempelvis 
et kjøttstykke noen timer før du steker det, vil væsken har bli trukket ut, og gi en 
sprøere stekeskorpe.

Dra dit peppern gror! Det første som er viktig å påpeke her er at det finnes flere for-
skjellige typer pepper. Hvit, rød, sort, rosa; pepper kommer i mange farger og smak-
snyanser, og av og til kan de små nyansene ha et stort utsalg på retten din. I tillegg kan 
man kjøpe pepper både ferdig malt eller som hele korn. Når krydderet kvernes vil det 
med tid miste litt av snerten, så ved å bruke hele korn å kverne dem mens du lager 
maten vil du sørge for at du får den friskeste kryddersmaken.

I bunn og grunn er alt krydderet vi bruker noe som er tørket og kvernet. Hvitløk-
spulver brukes her som eksempel, men i samme båt har vi også løkpulver og papri-
kapulver.Når du bruker slike krydder er det viktig å huske på at det faktisk er tørkede 
varer du utnytter! Derfor er det lurt å tilføre retten mer væske, og slike pulver funker 
absolutt best i gryter og sauser! 

Har du noen gang luktet på taco? Vel den distinkte lukten du kjenner er spisskummen! 
Spisskummen brukes mye i meksikansk matlaging, men er også å finne i asiatiske eller 
afrikanske kjøkken. Spisskummen opptrer sjeldent alene, men er en flott hovedrolle 
i mange krydderblandinger! Prøv å blande det med paprikakrydder, salt, pepper og 
hvitløkspulver for å skape ditt eget tacokrydder!  

Her i landet assosieres kanel hovedsakelig med juletiden og lukten av grøt, men reiser 
vi øst i verden vil vi se et helt annet bruksområde! Kanel brukes her i flere forskjellige 
curryblandinger. Om du ikke er overbevist enda sies det at kanel har helsefremmende 
effekter! Men før du tar en medisinskje med kanel, er det  viktig å nevne at kanel kan 
være skadelig om du får i deg mer enn 3 gram av gangen. 
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LEKTORGUIDEN.NO
TEKST: Mariken Gjernes, Oda Kjerstad, Thea Torgerhagen og Emily Mannsåker

Velkommen til en nok en runde med  

Lektorguiden, helsespalten hvor 

vi gir deg svar på hva enn du måtte 

LURe på. Denne gangen har vi samlet 

et ekspertpanel fra 1.klasse for å gi 

dere svarene dere trenger å høre!

Hvorfor kan bygninger av stein 
brenne ned? 
«Fordi det blir så varmt» - Emily

Bro how do I get hoes bro?
Ring 82 09 70 82, 29.90 kr i minuttet, 
så dette kan bli dyrt i lengden. Men om 
dette er dette som skal til og økonomien 
ikke holder deg tilbake er det bare å stå 
på. Dersom dette blir litt for dyrt finnes 
det god økonomisk støtte i å sende bilder 
av føtter, selge brukte truser og sokker 
eller få en sugar daddy/mommy
Om dette ikke er noe for deg kan du ringe 
22 99 39 00, for å få flere tips;)

Hvor finner jeg livsgleden?
Ikke på skolen hvert fall! Meld deg 
inn i en komité og bidra til det sosiale i 
linjeforeningen. Om dette ikke er nok for 
deg er det mye glede i å ta noen ekstra 
turer i kantina, kanelbolle-onsdag (og 
snusing). Hør på Lørdagsrådet for da 
innser du at de fleste har større problemer 
enn det du har (forhåpentligvis). Det 
hjelper også å ha noe å se frem til. Nå 
er det snart juleferie som vil si god mat, 
masse kaker og skolefri :D

Hvordan slutte å snuse?
Vi har lang erfaring med å prøve og 
slutte. Første tips er å slutte å kjøpe snus, 
dette kommer du ganske langt med. 
Samtidig kan det føre til at du blir et 
irritasjonsmoment blant vennegjengen 
når du stadig spør du kan bomme. Det 
er derfor viktig å rullere mellom hvem 
du spør;) Det finnes mange alternativer 
for den som ønsker å slutte, for eksempel 
slutteapp, nikotin-tyggis, osv. Likevel 
er disse alternative er dessverre ikke så 
økonomiske. Vi har også fått tips om at å 
putte ingefær under leppa kan funke, men 
dette har vi ikke prøvd ut. Første steg er 
å finne en økonomisk eller helsemessig 
grunn til å slutte, for eksempel ved å finne 
ut hvor mye du bruker på snus i året... 
Dersom dette ikke er nok motivasjon, så 
er ikke snusingen et problem enda;) 

Hvordan få en glow up til tross for 
mørketiden og vinterdepresjon? 
Først og fremst lurer panelet på det 
samme. Det hjelper å starte med en 
mental glow up, for eksempel ved å 
begynne å trene, ikke legge seg for 
sent, og ikke dra på hardfylla hver helg. 
Utseendet er dessverre lite å gjøre med, 
uten tilstrekkelig med økonomiske 
ressurser. Stipendet strekker dessverre 
ikke til her.

Hvordan sjekker man opp på byen? 
Dersom du er interessert i å få deg en 
potensiell kjæreste må du lese forrige 
utgave av Vitnemålet, men om du kun 
er ute etter et ons har du kommet til rett 
sted;) 1) Ikke fortell personen hvilket 
studie du går. 2) Hold øyekontakten, men 
ikke stirr for lenge, det er litt creepy. 3) 
Ta insj, ikke vent på at hen skal komme 
til deg. 4) Det hjelper også med gode 
sjekkereplikker. Eks: «Har du bæsj i 
trynet, for du er dritfin», «Are you from 
Tennessee, for you are the only ten I 
see», «Er du theta, for du er en jeg blir 
tent a’», «Er du også glad i enhetssirkelen, 
for da kan vi COSe liggende», «Hva 
er fortsettelsen på sangen, «Country 
rodes»..», «Jeg skulle ønske jeg var din 
deriverte, for da kunne jeg ligget som en 
tangent til dine kurver». Hvis dette ikke 
funker så dra til bodegaen på samf, her er 
det «få på» garanti. 

Hva er den beste sangen å pule til?
Det er mange muligheter når det kommer 
til pulesanger, du/dere må nok føle litt på 
stemningen. Hvis du er usikker så har vi 
laget en spilleliste som vil passe perfekt:

Hvordan stå i analyse?
Godt spørsmål! Dette har ikke panelet 
erfart, og det ser ikke så lyst ut for oss 
heller. Har fått tips om at det hjelper å 
drikke kulturmelk, men kan godt hende 
at andre melkevarianter er like gode. En 
god start er å sette seg inn i pensum. Til 
syvende og sist handler det mest om å ha 
flaks med oppgavene. Om det ikke går 
veien er det flere i panelet som kommer 
til å konte sammen med deg<3

Hvordan vet man hvilket kjønn man 
blir forelsket i? 
Om du er usikker hjelper det å prøve 
litt forskjellig. Panelet oppfordrer til å 
utforske alle muligheter, og kjenne etter 
når det kribler litt ekstra. 

Har Sten kjæreste?
Ingen bryr seg Sten!

- Ikke gå! Jeg har flere bilder av kjærest-

en min i sekken... 
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LIVE-KOMMENTERING FRA GENFORS
Farger: Sten Didrik Aurora Ferdinand

• Klokken er 17.53, Delegatskiltet i den ene hånda, PK i den andre. Forventnin-
gene er store før 3 (n) timer med Genfors. Det blir interessante debatter, gode 
valg til styret, og ikke minst gode memes. Det gledes...

• Memegeneratoren startes opp, no bli det 
memes (Rai Rai).

• OM det skal bli memes i dag, denne dagen skal 
fremtidige generasjoner huske.

• Undertegnede begynner å lese sakspapirene, 
viktig å stille forberedt!

• Undertegnede begynner med å åpne Monstern, 
viktig å stille forberedt!

• Legenden “Ferdinand” har fått delegatnr 69. 
Nice!

• Håpet om å slippe diskusjon og prat om økonomi er knust. Så heldig kunne man 
altså ikke være...

• Det ventes på pizza.
• Det er problemer med vedtatt.no. Det virker 

som at ingen har fått mail.
• Ydmyk Judas trenger talerett.
• Det konstateres, Olav er inne!
• I min tid stemte vi på lapper og telte dem for 

hånd. Alt er bedre nå.
• Endringsforslag på endringsforslag dukker 

opp. Ryddig at vi på Spanskrøret sin general-
forsamling tar en spansk en.

• Den som tier samtykker!
• Vi begynner å bli god på akklamasjon.
• Det ventes fortsatt i spenning på pizza.
• Det stemmes over fagleder først, har fagleder kuppet ledermakten fra rektor-still-

ingen?
• Emma ble fagleder.

PIZZAPAUSE
• Styret sier de har gjort ting, fint å se at ting 

gjøres.
• Aurora klarer ikke la være å le av den som 

skrev legenden foran Ferdinand.
• Setter pris på tittel.
• Sten i monitor. Ikke uvanlig at han over-

kompenserer (?)
• Sten får skryt fra ordstyrerbordet. Bra med 

bilder, tydeligvis.
• Sten overkompenserer aldri.
• Ledervalg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• Teknisk under opptellingen til ledervalget, kandidatene sitter å venter i pine.
• GRATULERER OLAV SOM NY REKTOR!!!!!!!!!!
• Ferdinand caller han er veldig glad i inspektør-rollen. Hvilken rolle i styret er han 

ikke glad i? Kun seriøse svar takk.
• Det presiseres a 1 ikke er et primtall.
• “Svein svein. din stein. Stiller til inspektør. beina mine er skjør” Solid.
• Ny teknisk, denne gangen var det en ekstra 

som stemte. Vi stemmer på nytt
• Håkon ble inspektør. Føler vi må nevne 

alle. Det er koselig.
• Sten planlegger å stikke av med våre 

penger… Selv om han lover å ikke gjøre det.
• Jeg lover ingenting lenger, ha det bra.
• Hadde et lite håp om at Sten ikke skulle 

vinne, kun for humorens skyld. men glad i 
deg du er flink :D

• Jeg håpa og det ble blank for morro skyld <3 glad i deg og ^
• kaffe er viktig.
• Velferdstinget nevnes, husk å søk sponsorstøtte Sten!
• Nei, jeg nevnte ikke VT, men velferdsmidler fra IE. Likevel, søk fra VT også. 

(Hilsen FTV på IE og rep i VT)
• Viktig å ta seg en snus mot nervene når man stiller. Viktig å påpeke at dette skjer 

mens man stiller.
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• Gratulerer til Hermann som ny kontorsjef!
• Jeg forventer gratis kaffe på kont fremover.
• Backer gratis kaffe på kont i overskuelig framtid.
• Nå er det valg av ny redaktør, vi venter i spenning.
• Legenden “Ferdinand” kommer selvfølgelig med spørsmål til kandidatene.
• Det virker som at LURinger ønsker podcast, så vi kjører en konkurranse. Har 

du et navn? Send inn til spanskroretbibli-
otekar@gmail.com

• Kan dette endelig bli året den sagnomsuste 
LUR-Podcasten blir til?

• GRATULERER AURORA!!!!!!!!!!
• Tea og Bjørnaad stiller sterkt
• Vi glemte å skrive at Herdis vant. Hun leder 

arrkom. Fett. Hun ser på meg skrive nå og 
er sur hun er den eneste som ikke ble nevnt.

• Du vet du er på Spanky-genfors når IKT 
kandidatene er mer kjent med Minecraft education enn det vanlige spillet.

• Gleder meg til å lage minecraft mods på pils og progg.
• Gratulerer til Thea “Ikke helt sikker” Toll “Okei da” Engebretsen som IKT-Ans-

varlig.
• Det ble plutselig mange kandidater til kontaktlærer, hele fem!!!!!
• Woop woop det ble Mariken.
• Godteri blir kastet rundt. Begynner folk å bli lei av genfors? ja. Men demokrati !!!! 

Det var jævlig digg med godteri.
• "Da har jeg nr 69 " er en setning sagt for 

mange ganger fra ordstyrerbenken.
• I god tradisjon blir jeg oppkalt etter tale-

nummeret mitt istedenfor mitt faktiske 
navn.

• Alarmen går og jeg får Vietnam flashback til 
Genfors 2021.

• Fuck you Ferdi, jeg skulle skrive dette………..
• You snooze, you lose, Didrik
• Isak ble gymlærer, og dermed er hele styret 

for 23 valgt! Vi gratulerer!!!

• But wait, a challenger appears! Vi skal velge 
Jubileum-sjef, for vårt 20 års jub!!!!!

• Plutselig hører vi en stemme fra PCen, det 
virker som at det er flere som er lei av gen-
fors nå, og vil hjem.

• Ingrid er vår JubSjef!!!!!! Vi gleder oss til Ju-
bileet våren 24!

• Vi er ferdig med møtekritikken, og da 
nærmer vi oss slutten!

• Møtet er hevet, vi gratulerer alle for et 
godt gjennomført genfors, og vi sees 
igjen til neste år.
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REDAKSJONEN RATER:
LINJEFORENINGSLOGOER

TEKST: Fredrik Aarnes Andersen og Simon Lindås Marthinsen

Da har tiden endelig kommet til der 

vi i Redaksjonen gir en objektiv rat-

ing av våre med-linjeforeningers 

logoer. I tillegg har vi tatt friheten 

til å gi alle sammen en sluttkarak-

ter. Hvis du har en klage eller er mis-

fornøyd med besvarelsen vår, kan du 

henvende deg til Bibliotekar Olav 

Magnus Knutsen.

Absolutt perfeksjon. Fasit for hvordan 
alle logoer burde se ut. Til alle andre; ta 
inspirasjon fra de som faktisk kan lage en 
vel gjennomført logo.  
Karakter: 6+ 

Spanskrøret (De som går det 
beste studiet):

Delta (Matte, Fysikk og Statis-
tikk):

Vi vil heller se på et Delta Airlines fly-
kræsj enn å se på logoen deres. Ellers er 
det ikke så mye å si om logoen deres. Det 
er en grønn, ufullstendig trekant.  
Karakter: 3 

HC (IndKjem og BioTek):

Høyskolens Chemiforening. Bare fordi 
dere skriver navnet deres i urnorsk stil, så 
er virkelig forkortelsen deres, HC, uheld-
ig. Vi har ikke hjernekapasitet til å forstå 
logoen, er det en sol eller hva faen er det? 
Og i så fall hvorfor er sola der? My ass at 
det skal representere glede og lykke.  
Karakter: 4

Nabla (FysMat):

Linjeforeningen som faktisk ble opprettet 
mens Adolf Hitler levde er utdatert og 
kjedelig. Bare fordi dere er en gammel 
linjeforening, så betyr ikke det at dere er 
bedre enn oss andre. Last ned TikTok og 
lær dere grafisk design, boomers.  
Karakter: 3/4 

Timini (NanoTek):

«Jævlig artig at logoen deres er en tier-
potens», sa ingen noen gang noensinne i 
historien av linjeforeninger. Plusspoeng 
for fin blåfarge.  
Karakter: 4 (basert på logo),

 2+ (basert på navnet) 

Volvox & Alkymisten (Kjemi, Bi-
ologi og BioTek):

Sykt alpha move å oppkalle linjeforenin-
ga etter en gruppe grønnalger og mid-
delalderske kjemikere. En bra logo 
trenger ikke at man skal være smart for 
å skjønne den, vår huleboer oogga bog-
ga hjerne må også klare å forstå den ved 
første blikk.  
Karakter: 3- 

Erudio (Lektor i ubrukelige fag):

Hvorfor gå på Norges Tekn-
isk-Naturvitenskapelige Universitet, som 
er eksperter i realfag, og så studerer man 
lektor i engelsk… Pluss at dere bare copy 
pasta Norsk Lektorlags logo, det holder 
ikke.  
Karakter: IV (pga. plagiat) 
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Salt (grunnskolelærer):

Full respekt til dere førgrunnskolelærere, 
men dette eplet må dere slutte med. Aldri 
har vi blitt mer ukomfortable av en frukt, 
men dere klarer det utmerket. Se heller til 
Spanskrøret (eller Erudio/Norsk lektor-
lag) for hvordan en lærerforenings logo 
skal se ut. 
Karakter: 2++

Abakus (Data og KomTek):

Abakus har virkelig slått på stortrom-
ma med hele en av tre Securitas prikker. 
De studerer kommunikasjonsteknologi 
og de klarer ikke å kommunisere det i 
logoen deres engang. De har til og med 
så lite selvtillit at de har egne regler om 
hvordan man ikke skal tulle med logoen 
deres. Dette medfølger at vi har brutt re-
gelen deres om å ta screenshot av logoen 
for å skrive artikkelen, oops buhu.
Karakter: 1

ÆGIR (havbruksingeniør):

Her vettu, sånn skal en logo se ut. Vi liker 
konseptet med å forbinde havbruksing-
eniør og norrøn mytologi. 
Dessverre har en i dommerpanelet barn-
etraumer fra fisk, så dere bidrar til PTSD 
daglig når vedkommende må gå forbi.
Karakter: 5 (hadde vært 6, men jeg 

har forsatt barnetraumer mvh. Fre-

drik)

Hybrida (IngVit og IKT):

Vi ser at logoen deres er den jævla hes-
teørnen fra Harry Potter, noe som passer 
bra for dere som skal bli trollmenn. Aka. 
dere vil være jomfruer til dere fyller 40.
Karkter: 5/4

Janus (Indøk):

Vi ser bare at det står “ANUS”, veldig 
bra. Akkurat som alle i business verden 
er dere noen two-faced bitches. Minus-
poeng for å velge den desidert kjedelig-
ste guden fra romersk mytologi, men 
plusspoeng for navnet.  
Karakter: 4+

Leonardo (Industriell design):

For mange logoer nå til dags faller til 
ideen om at simpelhet er bedre. Dere har 
genuint talent når vi ser på forsidene til 
avisene deres(“TheSign”), så det gjør op-
priktig vondt at dere har så dårlig logo. 
No jokes her, kun tårer.
Karakter: 1

Omega (Elsys og Kyb):

Kall det tvangstanker, men alt som går i 
hodet mitt når jeg hører Omega er, med 
sexy hviskestemme; “Coop Mega”. Dere 
er over 100 år gammel og har, i motset-
ning til Nabla, klart å opprettholde en 
god logo.
Karakter: 5+

EMIL (Energi og miljø):

Hvis vi ser bort ifra den altfor ALT-
FOR forpulte lønneberget forkortelsen 
“EMIL” til linja, har dere en grei logo. Den 
appellere ekstremt til oss Skylander-kids 
med fine farger.
Karakter: 5
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Studentjula

STØH (Studentforeningen for 
handelshøyskolen):

Hvorfor har Handelshøyskolen valgt et 
våpenskjold som logo? Hva er det dere 
skal beskytte dere mot? At absolutt alle 
andre studenter på hele NTNU ser ned 
på dere? At hvis vi hadde fått valget, så 
hadde vi utrydda linjeforeninga deres? 
Kan dere ikke heller søke BI og la resten 
av oss gå på NTNU. 
Karakter: 5-

H.M. Aarhønen (Bygg):

Enda en logo preget av gamle dager, bare 
denne gangen med en høne og en Del-
ta-trekant. Wow, originalt. Jeg skjønner 
at dere må bruke en høne pga. navnet, 
men dere hadde fått høyere score hvis det 
var et litt kulere dyr. En hai for eksempel. 
Karakter: 5-

BSF (Geologi, TekGeo, PetTek, 
MatTek):

En linjeforening fra 1914, tre år før Ok-
toberrevolusjonen, og likevel har dere 
kommunistisk propaganda i logoen 
deres. Hadde det ikke vært for situasjo-
nen i Ukraina, ville dette gitt plusspoeng. 
Hilsen fra Karl Marx, han vil ha steinen 
sin tilbake. 
Karakter: 3/4

Etter å pint oss gjennom våre «ven-

ners» linjeforeningslogoer klarte 

vi ikke å finne noen som toppet vår 

egen logo. Det er spesielt trist å se at 

de som går “designretta” linjer være 

så dårlig på design. Og så klart hvis 

noen skulle hatt noen klager eller 

dødstrusler kan de igjen sendes til 

Bibliotekar Olav Magnus Knutsen.

TEKST: Olav Magnus Knutsen

Eit julebord hjelper alltid på humøret,
det var inkje unntak hos Spanskrøret,

glaset mitt sa kling,
ein kveld i full sving.

Dessverre finst det ein dag derpå,
det kjennest ut som eg må døy,

eg kjenner det i panna nå,
fortent så mykje som eg spøy.

Endå ein gong kjem eg til Sluppen,
denne gongen får det halde,

kont igjen og hjartet mitt kalde,
spenninga kjennest i fingertuppen.

Omsider kjem endeleg juletida,
familien er både koseleg og teit,

og bestemor,
slutt å spør meg om min soulmate.
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JulOSKOPJulOSKOP
Tekst: Ida Hein

Steinbukken

Vannmannen

Fiskene Væren

Tyren

Tvillingene

Krepsen Løven

Jomfruen

Vekten

Skorpionen

Skytten
Når Jupiter og julenissen 

møtes vil store ting skje i livet 
ditt. Hvorvidt disse endringene er 

positive eller negative avhenger helt på 
om julenissen tar seg en rastepause på 

månen Europa!

Desember dreier seg om å 
kanalisere energi og igjen 
finne fokus. Etter en 
turbulent høst står du overfor et 
valg mellom å ta et steg videre med høst-
flørten eller å stå på noen av eksamenene. 
Følg Lånekassa eller hjertet.

Det du aldri trodde skulle være 
mulig, blir mulig (med litt 

ekstra hjelp av deg, da). I din 
nære fremtid ser jeg at du blir 

verdens første-, og siste som klarer å 
utsettes for en vitaminbjørnforgiftning. Bare 

les på pakka neste gang, ok?

Starten på desember blir 
fartsfylt, mens slutten mer 
dreier seg om å finne veien
hjem. Du vil få en ny glød, så la 
de rundt deg kjenne på den. Det blir lenge 
til neste gang.

Julelysene er tent, og det er du 
og. For i juletidene ser jeg en 

liten romjulsflørt ta del av
livet ditt. Alle disse juleklisjéene 

viser seg å kunne stemme av og til.

Hjem kjære hjem. En tid å se 
frem til, men ikke for dem! 

Julenissen synes du er slem. 
Du får kanskje mandel i grøten, 

som trøst for at familien finner ut om per-
sonen i Trondheim du kaller for ‘’Søten’’.

I din nærmeste framtid ser 
jeg at djevelens sitt største 
verk, Mariah Careys «All I 

want for Christmas Is You» vil 
hjemsøke deg på Spotify wrapped 2022! 

Kanskje det er på tide å bytte bort fra 
familieabbonement?

print( ‘’Ojda! Det blir nok 
stryk i ITGK,ja…’’)

Skrekk og gru! Mamma 
prøvde å tilfredsstille 
gullungen sin ved å kjøpe 
ekstra mye julebrus i år. Men ikke 
gled deg for mye, hun leste 
«Redaksjonen tester» opp ned, og endte opp 
med ett helt brett med Battery X-Mas Spice.

I desember prøver du å være 
veldig rasjonell, noe som rimer 
dårlig med din spontane natur. 
Du søler kaffe i sofaen på kontoret. 
Jørgens mine hjemsøker deg resten av 
livet!

Nei dæven, for et vakkert 
menneske vi har her a! Smilet 
er på, og håret ser bra ut. Nytt 

antrekk er på plass, og det er livet 
og. Nyt det! Virker som at 2023 virkelig blir 

ditt år.

Tiden for å komme hjem 
nærmer seg, men gled deg ikke! 
Moren din har hatt en tung høst og 
savner siden lille unge. Avlys alle planer 
med venner, for denne jula er du Nure fra 
Jul i svingen.
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LURDUKO
TEKST: Lasse Sagnes Tomsson

Velkomen til ei rykande fersk utgåve av Lurduko! Finn fram alt du har av 

dyskalkuli, gruppeteori og fantasi og syn desse tetragonane kven som sjef.

MIDDELS! SLANK VARIANT

ENKEL! SIZE MATTERS

VAND! OLD FAITHFUL

HJELPE MEG! PUSLESPELSUDUKO

Kvart siffer 1-4 skal vera representert 
i kvar rad, kolonne og rute.

Kvart siffer 1-6 skal vera representert 
i kvar rad, kolonne og rute.

Kvart siffer 1-9 skal vera representert 
i kvar rad, kolonne og rute.

Som i vanleg sudoku lyt kvar rad og kolonne ha kvart siffer ifrå 
1-9. Skilnaden her er at vi har fargerike område som i likskap 
med 3x3-områda i vanleg sudoku skal ha kvart siffer ifrå 1-9.
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MORTENS JULENØTTER

Vær hilset og velkommen til Mortens Julenøtter! Denne utgavens quiz inneholder 
et unikt premiss. De fire kategoriene er inspirert av, men ikke direkte diktert av, 
fire prominente faser av julefeiringen og hvert spørsmål inneholder en personlig 
anekdote eller tanke direkte fra den forskrudde hjernen til Quizmasteren.

Lykke til!

1. Den unge Fleksnes 2. 13. desember 3. Linni Meister og Erik Follestad 4. Bent Leikvoll 5. 6 æresmedlemmer 

JULAFTEN

1. En klassisk julefortelling handler om da snekker Andersen og Julenissen byttet
plass på julaften. Hvem har skrevet fortellingen?
2. Et år spiste jeg brødskive med nugatti til middag på julaften. Hvilke tre
hovedretter, i stigende rekkefølge, er mest spist på julaften i Norge?
3. Juleevangeliet var en alltid en banger på juleavslutningene på barneskolen.
Hvilken evangelist forteller om Josef og Marias reise til Betlehem og Jesu fødsel?
4. «Guinness Book of World Records» er en rakker av en julegave å få. Hvor tung
er verdens største gummistrikkball?
5. «Hatt med fjær, bue og pil, men ingen jeger», lyder de hellige ordene. Hvem har
gitt stemme til alle karakterene i den norske versjonen av «Tre nøtter til Askepott»?

ROMJULA

1. Romjula er tiden for å se latterlig mange filmer. Hvem spiller statsministeren i
juleklassikeren «Love Actually»?
2. Romjula kan også brukes til å spille alle dataspillene man har forsømt å spille ila.
semesteret. Hva er navnet på heltinnen fra «Tomb Raider» spillene?
3. Bøker! Bøker er også et flott tidsfordriv mens man venter på nyåret. Hvilken
forfatter står bak grøssere som «The Shining» og «IT»?
4. Bjelleklang går hånd i hånd med julefeiring. Hvilket metalband ga ut låten «For
Whom the Bell Tolls» i 1984?
5. Binge 7 sesonger av en serie og drikke julebrus, ja takk! Hvilken type kjøretøy er
fremtredende i TV-serien «Sons of Anarchy»?

ANDREJULEDAGSFEST

1. Navnet på den populære julespriten Akevitt/Aquavit er av latinsk opprinnelse.
Hva betyr det oversatt til norsk?
2. Ivar Aasen er å se på ølflasker fra et norsk bryggeri. Hva er navnet på dette
bryggeriet som står bak øl som Julefred, Bresjnev, Gamleguten og Pilegrim?
3. Hvilken drink, som blant annet kan sees i filmen «Sex and the City», får man
dersom man blander vodka, cointreau, tranebærjuice og limejuice? 
4. Hva er den høyeste lovlige alkoholprosenten på drikke som selges i Norge?
5. Tredje juledag er en tung dag for mange. Hvilken av disse kan ikke lindre din
bakrus?

a) Vann b) Paracetamol c) Badstue

1. Hugh Grant 2. Lara Croft 3. Stephen King 4. Metallica 5. Motorsykkel 

1. Livets vann 2. Kinn 3. Cosmopolitan 4. 60 % 5. c) Badstue

1. Alf Prøysen 2. Kalkun, pinnekjøtt, ribbe 3. Lukas 4. 4 tonn 5. Knut Risan 

ADVENT

1. «Under Månen» er en av de fineste moderne julelåtene. Hvilken adventskalender
er sangen skrevet til?
2. Jeg fikk aldri gå fremst i Luciatoget. Hvilken dato feires Luciadagen?
3. Får noen år tilbake skulle alle kjendiser uten respekt for seg selv gi ut julelåt.
Hvilke to kjendiser står bak sangen «Juletragedien»?
4. Atle Antonsens karakter i TV-Norges «Nissene på låven» og de to påfølgende
julekalenderne har en tendens til å bli stemt ut ofte. Hva heter karakteren?
5. «Advent», eller julebordsesongen som det heter på folkemunne, er gøy. Hvor
mange æresmedlemmer ble tatt opp på Spanskrørets Julebord den 5. november?
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Hva skjer 
fremover?

Assassins

Julekalender 

med NV-

gangen


