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LEDER
Det er meg en oppriktig glede å få presentere årets- og
mitt første Vitnemål. Mitt navn er Morten Nygård og
har siden nyttår vært innehaver av vervet som Bibliotekar for våre kjære linjeforening. Som en ekstra bonus til å være en del av det fantastiske hovedstyret til
Spanskrøret, får jeg være det gjennom hele
vårt spektakulære jubileumsår.
Dermed vil jeg på vegne av meg selv og redaksjonen sparke i gang jubileumsuka med
denne ekstraordinære utgaven av Vitnemålet.
På innsiden av dette bladet vil du finne mye
snacks; blant annet det seneste kapittelet i ”Vitnemålet
Tester”-sagaen, skjønn poesi, noen velformulerte spådommer om jubileumsgallaen samt noen gjeve tips om
hvordan man ikke dummer seg ut på sagt galla. På baksiden finner du også programmet over det som skjer
resten av festuka frem mot gallaen den 23. mars.
Morten Nygård, Bibliotekar
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Hjemme hos Andrine Voldstad
Tekst og bilde: Siri Eskeland

En meget høstaktig kveld, en av de første dagene i mars, tok Vitnemålets
utsendte artist turen til Bakklandet, der nyvalgt leder av LURdo og snart
revyaktuelle Andrine. I høstens ånd ble det servert både kakao, kjeks og
sjokolade fra Andrines nesten utømmelige sjokoladelager. Leiligheten er
en toroms, og hun bor der sammen med en venninne fra folkehøyskolen.
Andrine trakk det korteste strået og har i snart to år bodd på stua. Leiligheten er mye ryddigere enn forventet, det eneste som kan minne om rot
er et vannglass på stuebordet. Den utsendte journalisten bestemmer seg
for å ta en spontan tur dagen etterpå for å se om dette er standard for de
to folkehøyskolevennene. Jeg skal ikke la dere vente så lenge på svaret, det
samme vannglasset sto på bordet også dagen etterpå.
Som enkelte kanskje har fått med seg er Andrine over gjennomsnittet
glad i brettspill, noe bokhyllene i leiligheten bærer preg av. Der er det stort sett bare ulike brettspill og DVDer. Av seks skolebøker som kan sees
støtter tre opp prosjektoren, mens de andre står
helt nederst i bokhylla. Basert på pynten i leiligheten kan man også anta at Andrine liker både
Harry Potter og ugler, da det er ikke mindre enn
syv ugler i stua. Andrine mener bastant at det
ikke er hennes feil, familien hennes tror hun vil
ha ugler, så hun bare får de. Legg merke til at den ene uglen ligner mistenkelig mye på Erudios maskot Knølle.
Over Andrines seng henger gardinet som dekker ca ti prosent av vinduet. Andrine forteller at det var en gave fra hennes storesøster, og symbolene er hentet fra Doctor Who. Hvis det
ikke hadde vært mørkt, kunne utsikten vært
som på bildet, men under besøket er det utelukkende mørke som regjerer utenfor mens
regnet pisker mot vinduet. I tillegg står det
en plante i vinduskarmen som nok har sett
bedre dager. Andrine kan fortelle at den i
sommer ble vannet for mye og siden har sett
omtrent sånn ut.
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De som kjenner Andrine mer enn litt, kjenner
også til hennes døgnrytme. Og for de som ikke
gjør det; I Åre pleide Andrine å legge seg tidligere enn hun gjør på hverdager. Jeg spør om
Andrines roomie har samme døgnrytme, men
hennes minner mer om min døgnrytme, med
leggetid 21:30, og dødtrøtt så snart klokka bikker 22:00. Det er med andre ord ikke uvanlig
at Andrines roomie er oppe og tusler om morgen en stund før Andrine selv gjør det. Og når
Andrine sover på stua, som er i åpen løsning
med kjøkkenet, må da det by på noen utfordringer? Neida, ifølge Andrine er det ikke noe
problem, enten så våkner hun og småprater litt, før hun sover videre, men
ofte så merker hun ingenting til det. Her om dagen våknet hun derimot
av at leilighetens andre beboer kom hjem. Jeg spør om det virkelig ikke
er noen ulemper med å sove på stua. Andrine svarer at det går helt fint,
bortsett fra når roomien hennes har vasket opp, da pleier nemlig roomien
å si at hun har vasket rommet til Andrine.
Etter hvert som praten går spør jeg om WiFi-tilgang. Det viser seg at
internettet i leiligheten heter spindelvev, noe som er særdeles ironisk da
Andrine har en nesten komisk frykt for edderkopper. Hun ser skremt ut
bare man nevner ordet edderkopp og hver gang hun faktisk ser en edderkopp trenger hun hjelp av noen andre til å fjerne den, mens hun selv bare
sitter tilnærmet paralysert og venter
til det går over.
Kvelden avsluttes med at Andrine
holder intimkonsert på bassklarinett, og med stor musikalsk presisjon spiller hun «Lisa gikk til skolen»
og vitnemålets journalist gleder seg
til å høre henne spille igjen med bandet i Naborevyen den 5. og 6. april.
For Andrine er mer en spillnerd med
edderkoppfobi, hun er også et musikalsk geni.
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HOW
TO
JUB
Tekst: Rolf Klokkerengen
Da var det på ny på tide å finne og børste støvet av finstasen og gjøre seg
klar for å feire Spanskrørets 15års jubileum! Da dette er en meget spektakulær begivenhet som inntreffer sjeldent oftere enn hvert 5.år, er det
dumt å gå på en smell. Men ikke vær redd min venn, Redaksjonen er her
for å gi nettopp deg noen raske tips for å slippe å ende opp med slipset i
postkassa, kjolen i grøfta og skoene i blomsterbedet.
Tips 1: Reis på vors! Uavhengig av om det er 2 eller 40 stk tilstede, et vorspiel øker «viktigheten» av dagen, dagen virker større, viktigere og man
får mer tid til å være sosial! Og ikke vær redd for å ikke være velkommen
en plass. Kråkeluren og LURemus holder alltid dørene åpne! Dessuten så
blir man «ferdig» med dem man er på vors med, slik at man får mer tid til
andre, nye bekjentskaper utover kvelden! *wink wink*
Tips 2: Ikke drikk for mye! Dette er kanskje det viktigste tipset som finnes, er så utrolig dumt å bælme nedpå alt det man har av drikke på kortest
mulig tid, for så å ende opp på toalettet resten av kvelden med hodet langt
ned i doskåla. Ugunstig. For hvis du tru at det er kult, så tar man utrolig
feil, det som ER kult er å snakke med masse folk, le, danse, synge og hvem
vet, kanskje man klarer å få med seg en utvalgt hjem for litt god gammaldags 2-mannsnach? Utrolig gunstig (PS: Husk beskyttelse!)
Tips 3: Snacks! Dagen har endelig kommet, du har brukt 3 timer på å
dresse deg opp i den fineste finstasen du har, og du er på vei til vorspiel!
Plutselig hører du magen knurrer, shit pomfritt, du har jo ikke spist siden
frokost! Jaja, du ser på klokka og det er jo «bare» to timer til maten skal
bli servert. Feeeeeil. Ting tar alltid, alltid lengre tid enn planlagt. Thats
life. Og nei, drikke mer øl hjelper ikke mot sulten, da ender man bare opp
hangry og dritings, og ingen liker deg. Ta derfor med deg noen mellombarer, sjokolade, lefser, matpakke eller lignende i veska eller i lomma! Har
i alle fall reddet meg utallige ganger før. Lettere å sosialisere ved å tenke
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på andre mennesker og ikke på hvor vilt deilig det hadde vært med mat.
Tips 4: Ha det gøy! Sist, men ikke minst så må man huske å ha det gøy og
da! Snakk med folk, le, syng, dans og flørt deg inn i de sene nattetimer!
Slipp deg løs og husk på å pass på de rundt deg, så kommer alle til å få en
vellykket aften! Gleder meg utrolig mye til å se nettopp deg på dansegulvet, eller sittende i en god samtale i ytterkanten av dansegulvet. Vell møtt
til Spanskrørets 15års galla!

REBUS

Forslag til rebusløsning kan sendes til Tore-André Øverby på Mail:
tajoverby@gmail.com
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INNEBANDYTURNERING
Skrevet av: Eivind Sunnfør

Den 2. februar arrangerte Idkom og Spanskrøret Innebandy den årlige
innebandyturneringen. Det var god stemning med kake, idrettsglede og
tøffe kamper. Det ble meldt på fem lag som deltok; 1. Klasse, Styret, Sykt
lattice, 4. Klasse og Oldboys, og dermed ble det et spennende gruppespill
siden ett av disse lagene måtte da ryke ut. I tillegg ble det for første gang
en showkamp der de beste fra Kråkeluren og Luremus fikk prøve seg mot
Spanskrørets eget innebandylag.
Gruppespillet var utrolig jevnt, og etter alle lagene hadde møtt hverandre var det bare ett målpoeng som skilte lagene. Selv om det var en
lavterskelturnering var det ikke uten kontroversielle dommeravgjørelser.
I siste kampen i gruppespillet hadde Sykt lattice en stor sjanse til å gå
videre, hvis de klarte uavgjort eller bedre mot Oldboys, men stilling står
1-0 til Oldboys, og når det er 1
sekund igjen av kampen skyter
Sykt lattice på mål, men dessverre var det uenighet om ballen var inne før tiden var ute,
eller om det skulle være frislag
til Oldboys før målet. Dommere snakker sammen og etter litt
tid kommer de fram til beslutningen om at målet skal annulleres, dermed ryker Sykt lattice
ut og 4. Klasse går videre. Det skal sies at det var to fjerdeklassedommere
som dømte kampen, og nå er det rykter om at denne kampen blir et tema
på neste ukes KonspirasjonsPodden.
I finalen var det de gamle Oldboys mot de nye 1.klassingene. Det var
mange sjanser, men det sto 0-0 etter ordinær tid og dermed skulle den
store turneringen avgjøres på straffer. Det måtte minst fem straffeskyttere
til før det ble ett mål og til slutt kom Oldboys seirende ut. Det ble dermed
bestemt at de gamle er eldst, og slik står det skrevet den dag i dag.
Videre ønsker Spanskrøret Innebandy at flere blir med på trening, og koser seg med idrett i hverdagen
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Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet vil
gratulere deg så mye med fullført utdanning!
Som lektor går du inn i yrket som vi – og mange
med oss – mener er verdens viktigste, læreryrket.
Vi ønsker deg lykke til videre, og anbefaler deg
å organisere deg i Utdanningsforbundet. Første
års medlemskap er gratis. Les mer:
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POESI PÅ SIDE TRI
DIKT AV: SIRI ESKELAND

Nå er endelig jubuka her,
Men hva er det egentlig som skjer?
Det begynner denne avisa og spillkveld
Da gjelder det å ikke ha for høy Monopolgjeld
På lørdagskvelden er det bursdagsfest
På sjømannsforeningen, det blir best
Deretter står NV-lekene for tur,
Da gjelder det å heie på LUR
På mandag kan du bli en mester i Swing,
Kom også hvis du ikke kan noen ting,
Vil du vise at du er en besserwisser?
Ta turen på tirsdag for en av Meretes quizzer!
Onsdag er det duket for bålkos, tur og kaffe
Da gjelder det bare for været å klaffe
Ta med to pinner og garn på torsdag
Og strikk en gave til neste morsdag
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Kjelleren har åpent dagen etter,
Kos deg mest når champagnes spretter
Nå er uka og diktet snart slutt,
Men vi avslutter alt med en trudelutt.
Galla på lørdag, finn frem finstasen,
Nå er hele jubuka i sluttfasen
På Prinsen det blir stor ståhei
Jeg kommer, hva med deg?

JUBILEUMSGALLA
2019 - Av orakel Eirin Haugsvær Monsen

Pang! Og vi er i gang!
Jubileumsuken står endelig for tur og det er en hel haug med artige arrangementer å se frem til. Ikke minst Jubileumsballet som på mange måter er
rosinen i jubileumspølsa. Her kommer en liten heads-up på hva som er i
vente den 23. mars.
Jeg har egentlig ikke spådd noe særlig tidligere, men satt meg optimistisk ned foran EDB-maskinen for å gjøre litt research. Det var ikke
vanskelig å finne side opp og side ned med spådommer på nettsider ala
free-tarot-readings.net. Dessverre var disse sidene mest opptatt av mine
usikkerheter og mitt kjærlighetsliv, og ikke jubileumsgallaer.
Løsningen ble å spå Jubileumsgallaen ved hjelp av en spå, for slik spådom har jeg erfaring med fra før. Klokkeslettene er generert tilfeldig, og
jeg fikk god hjelp til å gjennomføre spådomssesjonen. Følgende ble spådd:
Klokken 19:47: 3 aper entrer salen. De har rømt fra dyrehagen i København. Alle i salen hoier og skriker, noen i entusiasme, andre i redsel.
Klokken 19:57: Vi får kontaktet en veterinær som kommer og henter
apekattene. LURveleven bestemmer seg for å skape litt god stemning og
gjør seg klare til å fremføre. Merete spiller noen pianotoner fra mobilen
for å virkelig sette stemm(ning)en og de er i gang. Men, huff! Folk ser
forvirret på hverandre, mens de holder seg for ørene. LURveleven er rett
og slett dritsur og det skjærer i ørene.
Klokken 21:01: 3 styremedlemmer blir sendt hjem fordi de er overstadig
beruset.
Klokken 23:05: Kanskje bedre sent enn aldri; Kveldens konferansier
finner til sin store forskrekkelse ut at han har glemt undertøy.
Klokken 23:51: Plask! Plask! En toretters med tilhørende enhet kastet
opp inne på et av toalettene.
Klokken 01:58: To minutter før det er på tide å dra hjem blir en +1 noen
annens “+1”. ;)
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5+1 I ÅRE: TATT PÅ SENGA
Tekst: Ferdinand T. Marnburg, Per S. Alnes-Svae, Stian Nygård
Foto: Stian Nygård
1. Hva tror du skal skje nå?
2. Hvis du skulle hett noe du ikke heter, hva hadde du hett?
3. Hvilken stilling ville du helst hatt med Per og Stian?
4. Hvem blir spanskrørets neste par?
5. På en skala fra 1 til 10, ja eller nei? Utdyp.
6. På en skala fra eple til Stockholm, hvor god er senga?
Tore-André Johan Øverby:
1. Dere sitter og prater om damer.
2. Embret.
3. Kan egentlig ikke så mange stillinger ved
trekant, men Per kan se på mens jeg og Stian
har reverse cowgirl.
FAEN DETTE ER JO QUIZEN TIL VITNEMÅLET!
4. Det er sykt å melde! Kan melde Eirik og
Marte, men tydeligvis ikke etter i går.
5. 10, fordi jeg er veldig glad i Ferdinand, Stian
og Per! Men ja eller nei, det vet vi ikke.
6. Kan vi ikke heller teste det etter jeg har hatt
reverse cowgirl med Stian. Jeg ligger nederst!
Vegard Tuset:
1. Jeg vet da faen! Jeg vil ikke bli myrda.
2. Ville aldri het Per. Kunne het Per Hag om jeg kunne levd i bula hans.
3. Eifell, ass! Stian: Hvem skulle vært støtte og hvem skulle vært tårn?
Jeg tenker det sier seg selv!
4. Fuck, jeg vet ikke ass. Ole og Magnus hadde
vært drømmen.
5. 5,2%; ja fordi 3,5 er for lite!!
6. Edens hage.
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Audun Grøtta Giske:
1. Aner ikke, hakke peiling.
2. Aud mellomrom Un.
3. Misjonær. Stian: Det hadde vært digg.
4. Per Sebastian og Marte Buset.
5. Er det spørsmålet? Det viktigste i anledninga
her er å ha respekt for individet. Du skal ikke
kimse over den relasjonen man har som lærer
og elev. Ped.
6. Åre, åreåreåre, Bygget, byggetbyggetbygget!
Ellen Bull:
1. Trodde jeg skulle bli drept.
2. Elle.
3. Toppstilling; Stian og Per ville vært assistent
og assisterende assistent.
4. Håper Eirik og Marte, men er litt usikkert.
5. Nei, fordi jeg går brukerkurs B.
6. Pringles, er litt smuler her. Er egentlig π av π.
Conny Horn:
1. Vet ikke, vi snakker.
2. Amanda. Ferdinand: Det heter faktisk søstera mi.
3. Jeg vet ikke, den eneste trekantstillingen jeg
vet om er Eiffeltårnet.
4. Kanskje Marte og Eirik.
5. Kva slags spørsmål er dette?? (Hun ble
tatt på senga)
6. Helsinki.
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Talha Tariq:
1. Noen prompa.
2. Allah, Talha uten t.
3. Jihadisten; jeg skal eksplodere på trynet deres.
4. Rolf og Siri, men jeg må få dem til å slå opp først.
5. Jeg tenker 7 i ja, pga. Nå har jeg drukket litt men ikke veldig mye, så
da sier jeg ja 7/10 ganger.
6. Shit pommes fritz; den er god.
Svein Ove Haugum Fagerheim:
1. Heftig utspørring angående mafia!
2. Talha: Bare Svein! Svein: Bare Ove.
3. Pasifisten; en rolig kveld med fotball.
4. Meg og Per.
5. Ja^8!
6. |Stockholm - eple|
Johan Otto Munkeby:
1. Intervju eller gruppesex.
2. Pils.
3. Ville rævkjørt begge bakfra. 2takts
diselmotor.
4. Tror ikke Eirik og Marte blir noe i alle fall. Per og Ellen?
5. Hæ? Ja fordi jeg sitter på et rom med 3 hotte gutter; det blir vel en 9 på
skalaen.
6. Tja, si det. Gøteborg kanskje, er mye horer der.
Marte Gjerde Buset:
1. Nå fikk jeg skikkelig fylleangst, hva har jeg gjort?
2. Er det en gåte? Hanne eller Eirik om jeg var
gutt.
3. Jeg kan ikke trekantstillinger; en i ræva og
en i fitta; sånn dobbel penetration.
4. Det e ingen... Altså ingen som ikke er
sammen, men er sammen. Skal finne på noen!
5. 7,5.
6. Rundt Tromsø.
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JUBILEUMSKRYSSORD

Vertikal
1. Kråkas tilfluktsted
2. Drikker mye
koffein
3. Sebastian Svae
4. Hoes before bros

6.Kråkelegende
8. Koseligste komiteen
12. Type drikke
14. Rektor for
spanskrøret

Laget av: Aksel Kirkenes.

Horisontal
2. Arrangement
under jubuka
5. Sted for avkobling
7. Koselig gange i
naturen
9. Svensk fjellby

10. 15 år gammel
linjeforening
11. Brukt for å slå
elever
13. Vakreste studentbyen
15. Rundårsfest
16. Skinnende brystheng
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Vurdering av Emner
Anmeldelse av Biokjemi 1, TBT4102
Studiepoeng: 7,5 Lab: ja, 4t digital eksamen.
Biokjemi 1 er et emne i 60 gruppen i kjemi. Emnet tar for seg oppbyggingen og nedbrytningen av næringsstoffene, enzymer og deres kinetikk,
biokjemisk energetikk, biologiske membraner, replikasjon, transkripsjon
og andre biokjemiske prosesser som må pugges for deretter å glemme i
juleferien. Emneansvarlig er Finn Lillelund Aachmann som er en trivelig
danske med morsomme og fagrelaterte t-skjorter. Det er to PP-baserte
forelesninger i uka hvor foreleseren peker på figurer og stiller spørsmål
som ingen svarer på.
Labkurset består av fire laboppgaver. Den første oppgaven er en innføring i spektroskopiske metoder og Beers lov (som du mest sannsynlig
har gjort i 16 labkurs fra før). Den andre laboppgaven går utpå å isolere
og rense et protein, den tredje går på enzymkinetikk, og den fjerde er en
dataoppgave der en DNA-sekvens skal studeres. Oppgavene er forsåvidt
ganske ålreite, og lablederne legger godt til rette for at dagen på lab skal
gå så smooth som mulig. Til tross for dette er ikke laboppgavene noe
relevant for eksamen da de mest går ut på metode og lite forståelse (hvis
du derimot tar analytisk kjemi (KJ2050) samtidig, vil denne laben gi
utbytte for forståelsen din av væskekromatografi og UV/VIS-spektroskopi).
Terningkast: Thr - Arg - Glu / Ser - Glu - Lys-Ser

Anmelder: Tore André Øverby
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Anmeldelse av Måleteknikk, TFY4185
Studiepoeng: 7,5 Lab: ja, 4t skriftlig eksamen.
Måleteknikk er et emne hvor man lærer seg å leke med ledninger.
Gjennom emnet blir du kjent med koblingsskjemaer, utregninger på
elektriske kretser, lodding og annen informasjon du trenger for å forstå
deg på grunnleggende elektronikk. Emnet har ingen karakterskala, men
skiller heller kun mellom bestått og ikke bestått. Eksamen er en flervalgs
eksamen, noe som jeg vet er musikk i flere studenters ører. I tillegg får
man ha med seg et A5 ark med hva som helst på, noe som i teorien skal
gjøre det å bestå til en enkel affære. For de av dere som går matematikk
og fysikk vil laben i dette emnet telle som bacheloroppgaven din, som vi
må ha av en eller annen grunn.
Den største bolken av tiden man vil bruke på dette faget går til det
obligatoriske lab prosjektet. Her vil man, etter et par labber der man
lærer seg hvordan forskjellige kretser og utstyr fungerer, bygge sin egen
elektroniske krets. Det vil være satt av tid hvor man kan spørre om hjelp,
men man vil og ha tilgang til labben utenom dette. Mye av labben vil gå
til å stirre på kretsen i lengre tid, svi et par komponenter helt til det plutselig bestemmer seg for å fungere. Ved framføring av prosjektet er det
liten grunn til å være nervøs, ettersom tilfeldige kortslutninger, svidde
OP-AMPer og en god gammeldags «det var rart..» er helt vanlig. Personlig syntes jeg denne labben var en sann fryd, ettersom det ikke er i alle
fag du får lov til å skape små eksplosjoner på en ukentlig basis. I tillegg
kan du jo legge ditt eget preg på arbeidet, så din Dillbert kan bli en krets
med et personlig preg.
Faget får karakteren bestått.
Anmelder: Ferdinand Tomek Marnburg
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JUBILEUMSKOM

MITEEN

JUBILEUMSKVISS
Vitemålet håper du har holdt historie- og populærkulturkunnskapene
dine ved like for nå kommer det femten spørsmål om ting som i likhet
med Spanskrøret feirer rundår i år. Klarer du alle femten?
1. Hvilken dagsaktuell popartists død har 10 års jubileum i år?
2. Hvilket studentidrettsarrangement fyller 20 år i år?
3. I år er det 50 år siden en svært viktig hendelse skjedde, hvilken?
4. For 300 år siden ble en av de mest kjente bøkene til Daniel Defoe
utgitt, hvilken?
5. Hva skjedde i Berlin for 30 år siden?
6. Når man har vært gift i 1 år, feirer man papirbryllup. Hva feirer man
når man har vært gift i 15 år?
7. 2 kjente tegneserier har jubileum i år, den ene feirer 20 år og den andre 30 år. Hvilke serier?
8. Hvilken film med Lindsay Lohan i hovedrollen fyller 15 år i år?
9. Hvilken kjent kunstner døde for 500 år siden?
10. Hvilken kjent botaniker ble født for 250 år siden?
11. Versailles-traktaten ble undertegnet for 100 år siden, hva markerte
det slutten på?
12. Hvilket dyrs år er det i følge den kinesiske kalender?
13. Hvilket NTNU-bygg åpnet i 1999?
14. Hvilken avis fyller 200 år i år?
15. Hvilken valuta feirer 20 år i år?

Fasit:
9. Leonardo Da Vinci
10. Alexander von
Humboldts
11. 1. verdenskrig
12. Grisen
13. Realfagsbygget
14. Morgenbladet
15. Euroen
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1. Michael Jackson
2. Studentlekene
3. Den første månelandingen
4. Robinson Crusoe
5. Berlinmuren falt
6. Krystallbryllup
7. 20 år: Family Guy,
30 år: The Simpsons
8. Mean Girls

Kryptisk hint til nr. 9

Skal du bli lektor?
Bli studentmedlem i Norsk Lektorlag!

Du får:
✓ Gratis medlemskap, helt uten forpliktelser
✓ Lektorbladet med relevant skolestoff
✓ Råd og tips om lønn og arbeidskontrakt
✓ Gode bank- og forsikringstilbud

Meld deg inn på bli.lektor.no
Lektorstudentene – et unikt nettverk for deg som skal bli lektor
Bli med i Lektorstudentenes lag ved NTNU med over 500 medlemmer! Lektorstudentene er Norsk
Lektorlags studentorganisasjon, med studentlag ved NTNU, UiO, UiB, UiS, NMBU, HiVolda og
MF vitenskapelig høyskole. Vil du engasjere deg på NTNU eller har du spørsmål? Kontakt
studentrådgiver Dagne på 990 48 144 / dsn@norsklektorlag.no.
Ha
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Redaksjonen Tester: Nattmat
På selveste Valentinsdagen møttes åtte sultne sjeler, forent av
en felles kjærlighet; nattmat. Det du nå får lese er disse åtte
menneskenes tanker rundt noen heldig utvalgte nattmat-steder i Trondheim.
Superhero Burger

Hvor: Ved Bakke bru
Pris: 169 kr
Hva: Glutenfri Truffle og glutenfull Secret
Ventetid: 13 min
Smak: Helst Edru
Superhero Burger er kjent for sine saftige burgere, varierte smaker og generelt gode kvalitet,
men i denne testen blir ikke det kun sett på
som noe positivt. Som hele
panelet var enig om var dette for bra for nattmat. Personlig anbefaler jeg Truffle burgeren på
det sterkeste, men som en trøffelgut er jeg her
inhabil. Secret Burgeren er spennende
ettersom det er en secret om hva man får, men det er helt klart mye for
penga. Det ble et stort flertall for at brødet var best med gluten. I tillegg
ble det prøvd ut chili-cheese fries. Det var gode fries, men chili-cheese
anbefales kun om du er blandt de av
befolkningen som spiser wasabien bar.
Totalt: 4,5

Istanbul Döner Kebab
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Hvor: Olav Tryggvasson Gate
Pris: 120 kr
Hva: Durum Döner Kebab
Ventetid: Kort
Smak: ”Høy orgasmefaktor” - Ninni
”Kan jeg gi ekstra poeng for god surrerundt-ting?”
Lyden snakker for seg, og det er helt klart at

hele panelet nyter det de nå konsumerer. Hele panelet ønsker å beholde
smaken i munnen lenge. Folk er uenig om det var riktig spice mengde,
men alle var enig om at det var knallgodt uannsett. Bedre enn 1001 natt
og testens ubestridte vinner. Eneste negative vi fant var at det var litt
vanskelig å kle av aliminiumsfolien, men denne komplikasjon er desidert verdt det! Er du ikke på Samfundet, dra hit!
Totalt: 6

Burger King/McDonalds/etc.

Hvor: Torget
Pris: 15 kr
Hva: Cheeseburger
Ventetid: Unotert.
Smak: Eksponentiell økning med promillen.
Vi i Redaksjonen bestemte oss for å
begrense oss til kun et av de etablerte fast food
kjedene, men kommentarene her vil sannsynligvis
og gjelde for de andre og. Under denne testen fikk
vi og hjelp fra gjestetestere fra Omega! ”Det ser ut
som en burger!” Er den første kommentaren som kommer, men etter de
har tatt en bit blir de mer usikker. Sylteagurken står for mesteparten av
smaksbildet, så denne burgeren er perfekt for sylteagurkelskerne blandt
oss. Det er med litt usikkerhet jeg bruker ordet burger her, ettersom flere
av testerne kunne sverge på at det fantes veganske alternativer som hadde mer autentisk kjøttsmak enn denne burgeren. Utenom burgeren ble
det kommentert at apple sticks, milkshake og dispenserbrus falt i smak,
mens løkringene burde unngås.
Totalt: 2+
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Café Mikro

Hvor: Der du bor
Pris: 0kr*
Hva: Restepizza
Ventetid: 1,5 min
Smak: Mindre bakfylla
Etter en lang tur ute på byen, er det
ofte kun et sted man har lyst til å dra:
hjem til senga. Heldigvis er de fleste hybler idag direkte koblet til den
kjente nattmatlevrandøren Café Mikro. Det er aldri kø, kort ventetid og
det finnes ikke en bedre lokalasjon en 10 meter unna ditt eget soverom!
*Café Mikro er avhengig av at besøkende har gjort tidligere
innvesteringer.
Totalt: 5+

Corner of shame: OSKA

Uavhengig av matens potensielle kvalitet, kan man ikke stenge før
klokka ett i helgen og forvente at man kvalifiserer seg som et bra nattmat
sted.
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VÅRFEST
Den 2. mars arrangerte Spanskrøret og Volvox & Alkymisten sin årlige
fest for å hedre vårens anmarsj. I år som i fjor var det enda snø i lufta da
150 tørste festdeltagere møtte opp på Folkets hus på Ranheim. Strålende
underholdning var ingen mangelvare da det på scenen var innslag fra slike som Bumble Beats, Lurveleven & Vokalium og de forente kreftene til
Kråkeluren, Luremus og Shanglelauget.
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Vi sees til neste vår!
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Et dypdykk inn i gamle
Vitnemål

I anledning Spanskrørets 15 årsjubileum tok vi oss tida til å se gjennom
Vitnemålets åtte årganger på leting etter noen begivenheter som var
verdt å sende til trykken for andre gang.
Spankrøret feirer 10 år!

Kjellerne består! Demokratiet
sørger for en fortsatt drift av
studentkjellerne.

TurLur
har sin
første tur.

Redaksjonen realiserer sin lange drøm
om å teste samfundet.
”Notatene fra Knaus
er dessverre så godt
som helt uleselig”.
30

Første koieturen omtalt
i Vitnemålet

Kråkeluren står opp!

Luremus oppstår!

Per Hag
peker

Spankrørets fotballag
tar seriegullet!
Spanskrøret feirer
13 år sammen med
Erudio
31

Spanskrøret ølvott

Dette er en eksperimentell oppskrift på Spanskrøret-ølvott, så ta den
med en klype salt. Vær litt forsiktig med å følge tallene slavisk, da det
varierer veldig med hvor stramt/løst du strikker, garntykkelse, pinnestørrelse og ikke minst håndstørrelsen til personen du strikker til.
Du trenger 2-3 nøster med litt tykt ullgarn (1-2 grønn, 1 hvit). For
eksempel Sandnes Fritidsgarn, Arctic Fritidsgarn (Europris), Cortina og
lignende. Jeg har pleid å bruke pinnestørrelse 4,5,6 (står som regel på
nøster hva som er anbefalt).
• Legg opp 24-40 masker (kommer an håndleddstykkelse, garntykkelse og pinnestørrelse).
• Strikk vrangbord på 2-3 cm (ca. 10 runder) med to rett, to vrang
rundt.
• Begynn på mønsterbord (se mønster) og strikk glattstrikk rundt til
du er ferdig med mønsteret. Fordel og ha et maskeantall som går opp
i 4-gangen. Utvid før eller etter borden til 42 masker hvis du hadde
færre fra før (flere hvis du vil ha en høyere kopp).
• Strikk så langt du vil ha ermet, før du deler arbeidet i to like store
deler.
• Strikk deretter frem og tilbake ca. 10 cm med annenhver rett og
vrang på den ene halvparten. NB: Pass på at det blir glatt utover.
• Strikk så Spanskrøret-logoen. NB: Husk at du strikker mønsteret
sidelengs, så du må lese mønsteret ovenfra og ned, og nedenfra og
opp annenhver gang. Kan være greit å lage en huskeregel på, strikker
jeg rett, så strikker jeg ”oppover” (mønsteret) for eksempel. (typ rett
er opp, vrang er ned).
• Strikk videre ca. 10 cm.
• Mask/strikk sammen med de maskene fra den andre halvparten. Jeg
klarer ikke forklare helt hvordan jeg gjør det (typ jeg tar en maske, så
strikker to vrange på retta også motsatt også flipper jeg). Eventuelt så
kan man sy det sammen, eller bare trekke en tråd gjennom alle, men
det blir penere hvis man strikker sammen. Hot tip: google/youtube
(finnes mange måter å gjøre det på)
• Ta opp masker (24-32 eller flere) fra det du som skal være toppen av
votten (husk å se på logoen hva som er opp!!)
• Strikk rundt og rundt enten i grønt eller hvitt (jeg liker å ha motsatt
farge på foret - da kan det også hende det holder med ett av hvert
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•
•
•

nøste) ! Sørg for at du får glattstrikk i det som blir fôret når du
vrenger (se bilde). Strikk så langt at den blir like lang som utsiden av
votten.
Fest alle løse tråder på det som blir innsiden av votten.
Vreng foret ned i votten og strikk det sammen med ”yttersiden” av
votten. Husk å bruke samme farge som hovedfarge når du gjør dette,
og det kan kanskje være lurt å bruke en hjelpepinne.
Strikk så rundt (i hovedfarge) en runde og begynn så og fell av ca.
en maske per pinne til du kan snurpe sammen enden. Typ har du 32
masker (8 på hver) så strikker du 7 og 8 sammen en runde osv osv.
NB: Ikke vent for lenge med å snurpe sammen for da får du en tutt!

PS: Ønsker du å tove de, så må du litt mer enn doble alle tall i oppskriften. HOT TIP: legg noe inni votten når den puttes i vaskemaskinen
slik at den holder fasongen!
PRO TIP: Det kan være lurt å strikk inn initialer til ølvottens eier da det
kan bli mange ølvotter i sving.
Håper noe ga mening!
Hilsen fra Ninni
Bilder som kan være til hjelp:

Logo og bord:
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LTV-SPALTE
Hei! Vi er David (”Dave”) og Anna, tillitsvalgte for LUR.
Du lurer kanskje på hvorfor vi er med i jubileumsutgaven av Vitnemålet,
og det lurer egentlig vi også på. Selv om vi ikke har vært med så mye
tidligere, lover vi at vi skal være mer tilstede på hjemmesiden til LUR, og
andre sosiale medier framover.
Jeg, ”Daniel”, går førsteåret, med
spesialisering på IT og matte, og
er spesielt interessert i å snakke.
Hvor positivt dette er over lengre
tid kan diskuteres, men det kan
være bra når jeg snakker på vegne
av LUR og studentenes interesser.
For tiden arbeider jeg også med
rusforbruk på IE, og sitter i mange
forskjellige grupper og møter hvor
jeg kan ta opp problemer vi opplever på studieprogrammet. Dette
var litt kjapt oppsummert, men jeg
kan gjøre mye, så ikke nøl med å ta
kontakt!
Jeg, Anna, går i 2. klasse (kjemi og biologi) og sitter i studentrådet NV.
I vår er jeg med i en arbeidsgruppe som skal gå gjennom studieplanen
og komme med et forslag til hvordan studiet kan legges opp på en bedre
måte, spesielt med tanke på 5. semester. Som tillitsvalgt kommer jeg derfor til å fokusere mye på det dette semesteret. Hvis du har noen innspill
om dette, så send dem gjerne til meg, slik at jeg kan ta dem videre.
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Eksempler på saker du kan kontakte oss med:
• Er du misfornøyd med praksis? Hvordan opplegget er, eller hvilke
krav som stilles til deg?
• Har du innspill til forbedret studieplan? Fag som burde flyttes opp
eller ned? Dette er veldig relevant for oss å få høre, ettersom det
arbeides med endringer i studieplanen!
• Vil du rapportere avvik eller gi kritikk til kvalitetssikringssystemet?
Er det dårlig informasjon fra studieveiledere, eller står studieveiledere opp som ansvarlig for områder de ikke har kjennskap til? Informer oss og vi skal få en oppklaring fra fakultet/institutt!
• Er du usikker på hvordan du skal gå frem mtp utveksling, eller har
du hatt en dårlig erfaring når du skulle dra? Kom med innspill til oss
slik at vi kan forbedre informasjonsflyten.
Vi, ”Dennis” og Anna, kommer i tillegg til å poste på ulike kaneler ca.
1 gang i måneden med tidspunkter for når vi er å finne på Spanky-kontoret. Vi kommer til å legge ut noen dager i forveien, slik at dere vet at
vi kommer. På disse tidspunktene er det mulig for dere å ta opp ethvert
problem dere måtte ha, eller bare ha en hyggelig samtale. Husk at det er
veldig lav terskel for å ta kontakt!
Hvordan kan du kontakte oss?
”Didrik”: epost: davidra@stud.ntnu.no, Facebook: David Ramsvik,
Tlf: 95272114 .
Anna: epost: annarfl@stud.ntnu.no, Facebook: Anna Rønhovde Flatabø,
kontortid onsdager kl. 10-11 (Spanskrørets kontor i NV-gangen).
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