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LEDER

INNHOLD

Hei, kjære leser! Og velkommen skal du
være til Vitnemålets jubileumsutgave!

04. ARTIKKEL-BONANZA!
Et dypdykk i gamle saker og spalter!

Gjennom 10 årganger har Vitnemålets
redaksjon stått på for å forsyne LURstudenter med sjeldent seriøs og tidvis
relevant journalistikk. For å feire dette,
har vi valgt å dedikere mye av denne
utgaven til Vitnemålets historie!

08. FILMANMELDELSE
Vitnemålet har fått med seg en
eksklusiv gjesteskribent til å anmelde
klassikeren “The Holiday”!

Til denne utgaven har vi blant annet
gjort et dypdykk i spalter og artikler i
gamle Vitnemål! Du vil også få lese et
intervju med Vitnemålets lengst-sittende
redaktør, og få lese den dramatiske
fortellingen om Bibliotekaren som
forsvant. Jeg håper at dere synes det
moro, at dere lærer noe nytt, og ikke
minst, at mange av dere får ekstra lyst
til å søke redaksjonen til våren!
Til slutt vil jeg takke linjeforeningen
Ægir, som “lot oss” låne kontoret deres
til å ta denne utgavens midtsidebilde!
God fornøyelse!

10. POESI PÅ SIDE TRI
Poesi, med en ørliten vri!
11. BIBLIOTEKARENS
FORBANNELSE
Finn ut den egentlige grunnen til at jeg
ikke stilte til gjenvalg.
12. HJEMME HOS: FERDINAND
Vitnemålet hadde ikke vært det samme
uten denne mannen!
19. BLI MED I REDAKSJONEN!
Les hvorfor vi vil ha DEG med på laget!
20. REDAKSJONEN TESTER:
VITNEMÅLET
Fungerer Vitnemålet som klut, bakepapir eller klær? Det har vi undersøkt.
24. GASTRONOMISK GIRA
Hva er vel en jubileumsfeiring uten en
smakfull kake?

Redaktør, Vitnemålet

26. BIBLIOTEKAREN SOM
FORSVANT
Morten forteller om den mest
dramatiske hendelsen i Vitnemålets
historie, noensinne!

28. INTERVJU AV
ELEVRÅDSLEDEREN
Vi ble med Sina på Spanky sitt Immball!
30. IMMBALL
Les personalansvarlig sin
stemningsrapport, og se bilder fra
Spanskrørets Immatrikuleringsball!
32. VITNEMÅLETS SNAPCHAT
Hva har vi fått inn denne gangen?
33. JULEBORDET RUNDT PÅ 10
AKEVITT
Kan umulig ha føltes ut som en like god
idé dagen derpå!
34. JULBORD-BILDER
Koselige bilder fra en koselig kveld!
36. GENFORS: MINUTT FOR
MINUTT
Ikke fortvil om du ikke fikk vært på
generalforsamlingen! Didrik sørger for
at du får vite alt som skjedde!
40. REDAKSJONEN
OBSERVERER: GENFORS
Redaksjonen laget også et mindre
systematisk referat fra genfors!
42. HOVEDSTYRET 2022
Se bilde av den flotte gjengen som skal
styre Spanskrøret det kommende året!
43. NABOREVYEN
Statusrapport fra vår kjære revy!
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POESI PÅ SIDE TRI

Dikt av: Sunniva Klakegg
Bare hold ut bittelitt

til

Før du kan glemme
hele exphil
Juleferien nærmer
seg nå
Tanken gir meg nesten
stå
For snart er vi på reise
hjem
Til familie, snø og multekrem
Der får du aldri omelett
Farmor lager mat så
du blir mett
Aldri tenk på skole
du kunne lest
Dra heller ut på romjulsfes
t
Legg også fra deg dine
skrivesaker
Bruk heller tid på å
spise julekaker
ÅLET

VITNEM

MARS

2021
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For om ikke lenge er
ferien over
Og du igjen her oppe
sover
Da venter mange flere
planer
Og sikkert altfor mange
sladerfaner
Så kos deg gløgg og
gjør det du vil
Det er veldig lov å ta
det chill
For det har du fortjent
deg nå
Og husk at du er veldig
rå

tid

Og helt tilslutt så vil
jeg si
Nå kan du sove og stå
på ski
Men etterpå så må
du hit igjen
For vi trenger deg i
Lur-familien.
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ARTIKKEL-BONANZA!
TEKST: Eirin Haugsvær Monsen

I anledning 10-årsdagen tar Vitnemålet et
dypdykk ned i tidligere Vitnemål. På grunn
av manglende utgaver og sviktende statistikkkunnskaper, fraskriver jeg meg alt ansvar for feil.

STARTEN PÅ ET EVENTYR:
Magnus Eggens første
filmanmeldelse (nr. 3, 2015)

VALENTINES EDITION:
1. utgave 2014

Og feil har det vært mange av. Spesielt i de tidlige
utgavene er tekstene krydret av skriveleifer, og en
trist dag i 2015 kom et Vitnemål som benyttet seg
av 4 forskjellige fonter og ekstremt rette marger.
Denne utgaven henter seg likevel sterkt inn igjen ved
at Magnus Eggen skriver sin første filmanmeldelse,
som blir en populær spalte, og muligens Vitnemålets
morsomste frem til 2018. Færre feil er det å finne
i valentines-utgaven fra 2014 som inneholder en
kondom klistret over et bilde av en gråtende baby,
med teksten:
“Er det dette hverdagen din trenger?”

KVALITET: God kontrast og lesbarhet har alltid vært
viktig for Vitnemålet.

Spalter gjennom tidene

Gjennom Vitnemålets 10 år har spalter kommet og
gått. LURemma og Hverdagshypoteser, var kjente
syn i Vitnemålet 14/15. I spalten “Ting som irriterer”
fra 13/14 ramses ting som irriterer opp i fleng med
hyppig bruk av … og &%/#@ som kan ha sett ut til
å irritere leseren mer enn forfatteren (som ser ut til
å være Jon Abraham Lie Leinæs for det meste). Ting
som IRRITERER…
“...folk som sier hæ. Hæ?... HÆ FOR
HELVETE?! (...) “#¤&&¤#&/”-hold kjeft.”
I en periode 17/18 kunne man også lese horoskopet
sitt i Vitnemålet og under pandemien stilte Stian
opp med spilltips for en digital hverdag. Ellers
har Vitnemålet tatt for seg opptaksturer, immball,
julebord, nye styrer, vårfest/ball, strikkeoppskrifter
og sportsarrangementer. I kjappe intervjuer stilles 3
til 6 spørsmål til 3 til 5+1 objekter. Lengre intervjuer
(“Tett på”) og “Hjemme hos”/”Heime hjå” er også å
finne i de fleste Vitnemål. Kari og Per Hag har blitt
intervjuet tre ganger og redaksjonen har tatt turen
hjem til Jørgen Sunnvoll to ganger. Mens det i de
tidligere utgavene er et større fokus på forelesere og
andre voksne har vi i de senere årene fokusert mer
på våre egne kjære luringer.

2. UTGAVE 2012: Mye har
kanskje endret seg på 10
år, men ikke vårt forhold til
Dragvoll.

VITNEMÅL-STATISTIKK
Antall utgaver: 38 (ish)
Saker på nynorsk: 7
Saker på bokmål: Fleir
Antall redaktører: 9
Antall redaktører sporløst
forsvunnet: 1
Antall år med logo: 7
Forsider med bunad: 2
Forsider m/ Erna Solberg: 1
Journalister: ca 60
Største redaksjon: 29
Intervju med Hag: 3
“Redaksjonen tester”: 19
Antall saker om toaletter: 3
Midtsidebilder uten klær: 2

PSST!
Visste du at (nesten) alle
gamle Vitnemål ligger
arkivert i permer på
kontoret? Les og nyt,
men vær forsiktig!
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Typisk Vitnemålet

ANBEFALTE ARTIKLER
Tett på: Kari Hag
1. utgave 2012
Guide for å gå i fred
(Hvordan unngå
innpåslitne folk på
stands).
1. utgave 2013
Ting som irriterer! Vol. 2
1. utgave 2014
ITGK for LURinger.
1. utgave 2017
Redaksjonen tester
Samfundet.
3. utgave 2018
Alle filmanmeldelsene
til Magnus Eggen.
Spesielt 1. utgave 2018
(Aune Sand anmelder
Titanic)
Talla, Titti og Teitins
leksehjælp!
3. utgave 2019
Hjelp, juleferie!
4. utgave 2019
Spanskrøret (Ikkepedia)
1 .utgave 2021

•

Noen saker og spalter har alltid, eller i ganske lang
tid vært essensielle i Vitnemålet.

•

“Poesihjørnet” og senere “Poesi på side tri” er en
gjenganger stort sett skrevet av Rune Kleiven
Rynning eller Siri Eskeland. Det har vært poesi på
side tri ca 8 ganger, ellers litt ymse.

•
•
•

Redaksjonen er som andre mennesker avhengig av å
spise. Dette skinner gjennom i en rekke oppskrifter
presentert av Kristine Skibeli (ofte en eller to enkle
retter) og Gastronomisk Gira (inneholder av og til
vanskelige elementer som varm olje og saus).

•
•

En spalte som ofte, men ikke alltid inneholder
spising, er “Redaksjonen Tester”. Gjennom 10 år
har Redaksjonen testet sushi, mat på lesesalen
(rett i koppen), lesesaler (testet minst to ganger),
påskegodt, Kjelleren, sportsdans, jule-godis, vin,
lesesal, godteri, NV-kontor, drinker, is, Samfundet,
julebrus, nattmat, grilling, jæger-blandevann,
mikro-julemat, Sits matsteder på Gløs og vin.
Testene er ofte veldig seriøse og ting bedømmes i
kategorier som pris, chuggbarhet og julestemning
og resultatene kvantifiseres med en passende
måleenhet.

•
•

SERIØSE VURDERINGER:
Terningkast 7 og 90,8
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SPØR

Talla & Laffen
TEKST: Talha Tariq & Olav Knutsen

Har corona, men vil ligge med
tinderdaten min, hvordan kan jeg
beskytte meg slik at jeg ikke smitter
rypa?

Dette er et helt vanlig dilemma som mange
unge voksne føler på under denne vanskelige
perioden. Et alternativ er å enten vente til dere
begge har testet negativt. Et annet alternativ
er å investere i elektroniske sex-leketøy som
kan synkroniseres til hverandre. Det finnes
mange ulike alternativer og varianter som
du og din tinderdate kan velge mellom!
Disse leketøyene kan også brukes under
flere anledninger om det måtte ønskes. På
denne måten kan dere synkronisere hvert
deres leketøy til hverandre uten å bryte
2-metersregelen. For ikke å gå glipp av det
visuelle aspektet av akten kan vi anbefaler
zoom!
Hvordan kan man hinte om at man
er keen på de som skriver helsespalten?

Send nudez

?

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

Tror jeg er sexavhengig, how to deal
with the problem?

Hvor ofte og hvor sjelden man har sex er
veldig individuelt og varierer fra person
til person. Man kan ha sex med det man
selv tenker på som mange, og da tro at
man er sexavhengige, uansett om dette
ikke er tilfellet! Hvis situasjonen er slik at
sex går utover de dagligdagse behovene
og gjøremålene slik som mat, søvn, studie
eller jobb, anbefales det å ta kontakt med
profesjonelt helsepersonell!
Hva gjør man om sex er vondt, men
sex på kont er godt?

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

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

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

Steg 1: Finn deg en som din interesse fanger
Steg 2: Stjel spanskrøret til vedkommende
Steg 3: Løp mot kont(Etter å ha avtalt med
Mats).
Steg 4: Pass på å at vedkommende løper
etter deg
Steg 5: Si: “Jeg har vært en slem gutt/jente”
Steg 5+1: Følg rådene som blir gitt i denne
helsespalten.
Hvordan unngår man å bli hørt av
andre i kollektivet under sex?

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

?

være stille. Om det heller ikke skulle funke,
hold en pute over ansiktet på partner og
sjekk regelmessig om det går bra.
HVOR KAN JEG HA SEX????

Høgskoleringen 5, 7034 Trondheim,
evt Iduns veg 4 andre etasje eller Nedre
Møllenberg 57a.

33

Bror Helse/Talla og Titti (med eller uten Teitin)/
Helse Bror/Talla og Laffen er Vitnemålets tryggeste
hjørner der man kan spørre om hva som helst. Man
kan også kanskje til fordel la være.

Vil det bli vanskelig å få seg
jobb etter studie hvis man har et
karaktersnitt på C eller dårligere?

Hvor vanskelig det er å få seg jobb etter
studiet kommer helt an på hva slags jobb
du ønsker deg! Når det er snakk en stilling
som lærer på enten ungdomsskole eller
videregående vil karaktersnitt ikke ha så
mye å si. Gode og dårlige karakterer vil
nødvendigvis ikke reflektere hvordan du
yter som en lærer. De som ansetter ser først
og fremst på utdanningen og karakterene
kommer som andre i rekka.
Hvem er den diggeste forelesern?
Både jente og gutt.

Jente: Yael Fleischmann
Gutt: Jacob Linder

RÅD: Hvor gode de er, det
får du nesten vurdere selv.

“Under Isfit ble det mer fitte enn is en periode,
men nå må jeg bruke is fordi det svir så jævlig
når jeg tisser. Er det fordi jeg har ligget
med jenter fra andre land? Eller er det bare
mannsen?”

7

Som de fleste andre linjeforeningsaviser har også
Vitnemålet det typiske midtsidebildet. I kontrast
til nesten alle andre linjeforeningsaviser har folk
STORT SETT på seg klær. Det finnes to unntak,
nr. 2 2017 og utgaven du nå holder i hendene.
Midtsidebildetradisjonen oppstod i 2014.
En annen spalte som har blitt kjent og kjær de siste
årene (f.o.m. 2017) er vurdering av emner. Lurer
du på om et emne er for deg, kan Vitnemålets
anmeldelse være til hjelp. Det bør dog sjekkes opp
mot strykprosent og om det er samme foreleser for
å oppdage endringer i emnet.

HØRT NOE GØY?
“VITNET” SIN STORHETSTID:

Vil vi en gang klare å
“Vitnet siden sist” har i det siste glimret med sitt Har
du noe sladder fra identitetsarealet?
gjenoppnå
dette nivået?
Har du hørt et godt sitat på kontoret?
fravær, på tross av at den legger til rette for gode
samtaler. Der ramses opp juicy sladder om luringer,
Send inn til Vitnemålets spalte, “Vitnet på LUR”!
Send inn sladder her!
helt anonymisert. Spalten gjennoppstår så snart
sladder sendes inn.

To tredjeklassinger, jente og gutt, forsvant
under julebordet. I følge henne skulle de
“diskutere politikk”.
Uten at det kan kalles spalter går Redaksjonen av
og til i dybden. Senest forrige utgave kunne vi lese
om en rekke broer (men ikke ALLE) i Trondheim.
Apropos Bro-saken er det den lengste artikkelen
i meter med sine 10 sider. Bare en sak fra nr 1.
i 2014 på 7 sider uten bilder kan måle seg med
denne. Tidligere har det også blitt utført gravende
journalistikk på hvem som stiller klokkene på Gløs
(fra en tid der alle klokkene på Gløs virket, bortsett
fra den i S3) og hvilken do på Gløs som er den beste
(blir løpende oppdatert). En annen finurlig sak er fra
Vitnemålets tredje utgave, om Spanskrørets epletre
som ble plantet utenfor realfagskantinen.

SPANSKRØRETS EPLETRE:
3. utgave, 1. årgang (2012)
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FILMANMELDELSE:
THE HOLIDAY
TEKST: Olav Magnus Knutsen

Gjennom Vitnemålets ti år har det blitt
utgitt en rekke filmanmeldelser, men
noen av disse skiller seg ut mer enn
andre. I 1. utgave 2018 skrev Magnus
Eggen en filmanmeldelse av Titanic
på vegne av selveste Aune Sand. Som
en hyllest til vitnemålet har vi klart å
overtale Aune til et comeback. Denne
gangen for et intimt perspektiv på
juleklassikeren The Holiday...
«Jeg presser “spill av”, og midt inn i
en apokalyptisk ubehagelighet blir jeg
kastet hen. Amanda og Iris (Cameron
Diaz og Kate Winslet), to døtre av Eva,
som har makten til å få en hver manns
storhet til å strekke seg mot himmelen,
befinner seg i kjærlighetssorg. Sveket av
Adams verker følger de i fotsporene til
Columbus og krysser Atlanterhavet og
bytter hus i håp om julefred og eksil fra
det mektige lem.
Dette viser seg vanskeligere sagt
enn gjort, for ved ankomsten til
frodig, uoppdaget beite, støter
de på hver sin ridder. Amanda
møter Iris sin bror Graham ( Jude
Law), som beruset og i nød tror han
kommer hjem etter en tåkete kveld til
sin søster. Tåken klarner momentant
og beruselsen når en ny dimensjon i
det han klarer å absorbere all hennes
guddommelighet. Dolk blir til sverd og
kvelden er ikke over før Amerika nok en
gang har blitt kolonisert. Enkemannen
gjenfødes i hennes ubarberte kjøttrose.
Beseglet med sevjen fra hennes
rosebusk, er en forelskelse født.

Miles ( Jack Black) er
en den naive, håpløst
romantiske vennen til Amanda.
Ved første møte med Iris har han
fortsatt kjæreste. Det han ikke vet er
at denne rosebusken, som alle tidligere,
også har torner i seg, og det finnes ingen
sevje i verden som kan rettferdiggjøre
sårene tornene etterlater seg. Det
kan late til at det er en vennskapelig
relasjon mellom dem, men dypt inn i
underbevisstheten ligger det et dyrisk
instinkt i Miles. Som en kråke er han
alltid ute etter å finne et reir han kan
dyppe sitt sausenebb i. Skutas kurs er
satt, flagget er heist til topps, og om han
er heldig, kan han få oppleve et “L.A.
Tea(bag)-Party”.
En kvinne kan minne om en løvinne
med hennes søkkvåte blikk. Våre fire
hovedkarakterer møter hverandre
med helt ulike forutsetninger, helt
uvitende om at en plaskvåt forelskelse
ventet dem. The Holiday har gitt meg
et nytt incentiv for utforske verdens
sfæriske fruktbuffet. De siste to årene
har jeg begrenset meg til isolasjon. Jeg
har fått to sprøyter med Pfizer som
kanskje kan redde mitt liv, men med en
innsprøytning på rett plass, til rett tid,
kan jeg skape nytt liv. I likhet med Iris
og Amanda er omsider også jeg klar til
å innta nye frukter og sødmen de har
å tilby meg. Jeg skal fly min storhet ut
av landet og i det ukjente. Lastet med
et fisjonsvåpen er jeg klar til å finne
klissvåte fikener å detonere i, i håp om
å skape en kjedereaksjon.»
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poesi på side tri
TEKST: Didrik Nohre Lønvik

Jeg fikk oppgaven med å komme
med litt lyrikk til våre kjære
lesere, og den oppgaven tok
jeg med glede. Likevel vil jeg
ikke si at lyrikk er en av mine
sterkeste ferdigheter og tok
derfor andre språkferdigheter
til nytte.
Et av mine favorittdikt er
“Kulturuke” av Jan Erik Vold.
Denne formen av dikt tar ett
ord og stokker om bokstavene,
for å gi de neste linjene. Det
som er fint med denne formen av
dikt er at man lett kan lage
nye dikt med samme struktur,
med noen få linjer pythonkode.
Med denne kunnskapen i bånn
tok jeg fatt på oppgaven.

Selve
programmeringen
tok
ikke så lang tid, og jeg
kom da til det mest kreative
punktet i skrivinga, nemlig
finne hvilket ord som skal være
basen i diktet. Etter en lengre
periode med tenkning kom jeg
fram til at vårt kjære navn
var en fin kandidat. Dermed
var alt klart, og programmet
kunne gi meg det neste lyriske
mesterverket:
Vitnemålet
vitnemålet
nleåvtetmi
mieenvåltt
nmtvelåeit
vmnlteitåe
tmeniltvåe
tliteåmvne
eivteåmntl
levtåmntie
åeenimtltv
åtemnilvte
åttvmeneil
eevntilmåt
etvåteniml
iemtåelntv
meivntltåe
Men dette er ikke alt! Denne
koden
ligger
offentlig
på
GitHub, så du kan lage ditt
eget dikt. Scan QR-koden for
uendelig mengde med dikt.

BIBLIOTEKARENS FORBANNELSE
TEKST: Bendik Løvlie FOTO: Amalie Munthe Vassbotn

Bibliotekar-vervet innebærer noen
mørke ansvarsområder som ingen
liker å prate om. Etter 10 år med
Vitnemålet, er det på høy tid at den
triste sannheten kommer frem.
Som Bibliotekar blir man tvunget til å
reise opp til Dragvoll. Og ikke bare én
gang. Men hver gang en ny utgivelse av
Vitnemålet er klar. Som følge av dette,
er ikke en ny utgave bare en gledens
dag. Det er også en dag for å sørge.
Reisen

Bussturen fra byen opp til
Dragvoll er lang og hard.
Omtrent når man passerer
Gløshaugen (gråt) skjer det noe
Einstein-relativitets-faenskap
med bussen, som gjør at
tiden beveger seg mer og
mer langsomt, jo nærmere
Dragvoll/gokk du kommer
( Ja, jeg har 60 studiepoeng
i fysikk), og turen opp tar
tilnærmet lik en uendelighet.
Ankomsten

Når du etter 7 lysår endelig er
fremme på Dragvoll, har du to
muligheter. Du kan enten prøve
å finne frem til Grafisk senter fra
a) innsiden av Dragvoll, eller b)
utsiden av Dragvoll. Her ønsker
jeg å poengtere er dette er et spill
som er umulig å vinne.

Dersom du er en dumskalle og velger a),
må du begi deg inn i Dragvolls ganger
og korridorer. Da må du manøvrere deg
gjennom et hav av Dragvollinger (gisp),
i en kompleks labyrint bort til NTNU
Grafisk senter. Og lykke til med å ikke
gå deg bort! Jeg har hørt rykter om at
Sit Dragvoll serverer stekt bortkommen
Gløsing i kantina.

Dersom du er en idiot og velger b),
må du prøve å manøvrere deg frem
til NTNU Grafisk sin hovedinngang
utenfra. Men da må du faen meg ha
på deg hjelm og vernesko, fordi noen,
av en eller annen grunn tenkte
at det var en god idé å legge et
campus på en frisbeegolfbane.
Eller var det motsatt? Prøver
frisbeegolfspillerne å treffe
forbipasserende med vilje,
eller suger de bare på å sikte?
Men når du og dine nye krigsarr omsider har klart å kave
deg frem til trykkeriet, får du
servert en pappeske med ferske
Vitnemål. Og når alt kommer til
alt, innser man at turen kanskje
var verdt det, likevel. Og med
fantastisk lesestoff, blir bussturen
tilbake hakket mindre kjedelig.
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Rommet til Ferdinand er fullt av morsomme
gjenstander og rare ting. For å prøve å sette
ut intervjuobjektet, stiller Talha et spørsmål
som han hevder er “et oppfølgerspørsmål”:
Hva er dette her? *peker på boks*

Vi har photoshoot i Kraakens stue, før vi
beveger oss inn på Ferdinands rom, hvor
det er en egen sofa! Enkelte av oss blir
veldig imponerte over at det går an å ha
flere sofaer i en bolig. Og dersom du undrer
deg over grønnskjæret på de fleste bildene i
artikkelen, så er det fordi Ferdinand har slått
lyslenkene sine til “Spanky-funksjon”, altså
den grønneste fargen han klarte å finne. I
retrospekt, ble bildene mer blå?
Hvem er Ferdinand?

HJEMME HOS:
FERDINAND MARNBURG
INTERVJU: Didrik Nohre Lønvik, Talha Tariq, Bendik Løvlie

Vi har tatt turen til Kraaken for å snakke med det redaksjonsmedlemmet som har vært aktiv lengst av alle! Han er den
eneste personen i Spanskrøret som har sittet som Bibliotekar
i to år. Han er engasjert i nesten alt det Spanskrøret gjør, og
er kronisk gira! Etter en svært varm velkomst, med kakao i
koppen og hjemmelaget fyrstekake på tallerkene, begynner
vi intervjuet!

Den letteste måten å definere Ferdinand
på er med det navnet som kanskje flest
kjenner meg som i LUR, Gira. Jeg er
over gjennomsnittlig glad i å gjøre ting,
liker ikke å sitte stille, og er kanskje den
mest ekstreme ekstroverten i verden. Å
sitte alene? Nei, nei. En oversosial, gira
person, tror jeg er den beste måten å
definere meg på.
Apropos oversosial, når var siste
gangen du hadde en kveld alene?

Jeg har hatt noen kvelder alene i det siste,
men det har vært etter arbeidsdager på
8-9-10 timer. Sist gang jeg satt av tid
til det *lang tenkepause* må ha vært
september, kanskje?

Dette er... En ting jeg ikke snakker så
mye om i LUR-sammenheng, er at jeg
er det som man så fint på folkemunne
kaller “en stor nerd”. Dette er kanskje
ett av flere tusen Magic-kort jeg har,
verdens lengst levende og største
samlekortspill. Jeg ble fanget av basillen
på videregående, og når jeg har en liten
kveld for meg selv (de få gangene jeg har
det), er det ganske sannsynlig at jeg sitter
og tuller med noen sånne kort. “Bygger
litt decks”. Jeg er dårlig til å finne meg
team til å spille med dem, men er veldig
glad i å bygge decks.
Talha innrømmer at han trodde han pekte
på en parfymeboks, og at han hadde kommet
over noe stort. Jaja! Vi lærte noe nytt om
Ferdinand uansett.
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For du hadde ikke sittet i redaksjonen
før du ble Bibliotekar?

Jeg hadde ikke sittet i redaksjonen
det første semesteret mitt. Mitt første
semester var veldig rart Spanskrøretmessig, faktisk. Jeg var ikke med i
noen komiteer, eller noe som helst det
semesteret. Det ville man kanskje ikke
tro om meg. Hovedgrunnen til det, er at
jeg var, og noen vil si også er, en meget
vimsete person. Så jeg hadde rett og slett
ikke fått med meg komitéopptaket før
det var over. Vi finner senere ut at han
lyver, for han var visst med i LURveleven.

FAMILIEFOTO: Ferdinand poserer med
barna sine.

Hovedgrunnen til at vi er her, er jo
jubileumet til Vitnemålet. Hva betyr
Vitnemålet for deg?

Vitnemålet er babyen min. Det er ikke
noen annen måte å si det. For de som
leser, var jeg jo redaktør i to år (2017
og 2018), og jeg hadde ganske liten
erfaring med avis fra før. Vi hadde
hatt en liten avis i nerdeforeningen på
den videregående skolen min, som het
FabSam. Der bare skrev jeg litt sånn
småtull, og det var det eneste jeg hadde
vært borti før. Så det hele med at jeg
ble bibliotekar kom litt tilfeldig. Jeg var
veldig engasjert på generalforsamlingen
i første klasse, og hadde egentlig planer
om å stille til andre ting. Men så fikk
jeg høre at de trengte noen til å være
Bibliotekar, og så tok jeg det på meg!

Men jeg var jo ikke uten verv, det
skulle jo tatt seg ut. Da tok jeg og
søkte på Samfundet, og startet min
Samfundet-karriere det semesteret
istedenfor. Så hoppet jeg inn i Styret
etter å ha blitt dratt med på alt for
mange Kråke-arrangementer, og innså
at “Hey, Spanskrøret er jo ganske
gøy!”. Kråkeluren var min intro til
Spanskrøret, egentlig.
Hva gjorde du på Samfundet først,
da?

Jeg har tidvis vært kokk på Lyche, og
var det i to og et halvt år. Så om noen
lurer på hvor “Gastronomisk Gira”
kommer fra, så var det fra det kjøkkenet
der. Han kjøkkensjefen som var der da
jeg begynte, er kjent for å ha vært den
mest visjonære personen .. Altså, han
drev med kjemisk matlaging. Her skulle
vi ta bringebærsaus og sånt i en kjemisk
løsning, og så over i en annen, slik at det
dannet seg faste kuler rundt det og sånn.
Vi skulle lage dekomponert ostekake,

Baked Alaska, hvalbiff osv. Altså han
skulle jo bare ha alle sære greier, og jeg
ble jo veldig dratt med av den energien.
Det har jo ført til at jeg har fått
en forkjærlighet for mat, fra å gå
fra personen som ikke kunne lage
ferdigkake før han flytta til Trondheim.
Så det var sånn du begynte å
interessere deg for mat?

Ja, det var virkelig det. Jeg tror det
nøyaktige øyeblikket jeg innså at mat
er gøy, var på den første vakten da jeg
stod på grillen og styrte med burgerne.
Det var en fredagskveld, og hele luka
(der man henger bestillinger) var full
av bestillinger. Det var 25-30 burgere
på grillen og jeg stod der bare “flip flip
flip flip flip flip flip”, og var skikkelig i
sonen, også plinget det plutselig i bjella,
fordi vi var tomme for bestillinger. Da
gikk jeg rundt og bare high-fivet hele
kjøkkenet. Utrolig gøy.
Du er jo kjent for “Gastronomisk Gira”
Husker du den første saken du skrev
om i denne spalten?

Om jeg husker riktig, så var det ikke
noen oppskrift den første gangen. Hele
greia var at jeg hadde fått inn et ønske
fra en LURing, “Hvordan kan jeg spise
sunt, billig, og også godt?” (Du kan lese
saken i 2. utgave 2019)
Vi snakker litt om verv og sånn, og
kommer frem til at Ferdinand har hatt
gjennomstnittlig 4-5 verv per semester i hele
studietiden. Rekorden regner han ut er 7 eller
8 på ett semester, en litt “rolig” periode etter

han var ferdig i Spanskrørets styre. Dette
leder oss til følgende spørsmål:
Hvor mange timer i døgnet har du?
Har du flere enn oss andre?

Det hjelper å trikse å fikse litt. Det
fine med frivillige verv, er at det er
veldig få ting som skjer frivilligheten i
eksamensperioden, så du kan putte alle
studietimene dine der. Også er det heller
ikke noen frivillige verv på sommeren,
så du kan putte studietimene dine dag
også.
Taktisk kont, eller?

Ganske mange, med uhell, taktiske kont!
Hahahah! (Altså vanlige kont?) En av mine
kanskje største stoltheter er at jeg ble litt
kjent for min konting for et par år siden.
Jeg har jo kontet 14-15 ganger. Jeg har
stått på kont 13 ganger. Så jeg har bedre
ståprosent på kontene mine enn vanlige
eksamener. Høydepunktet var da jeg
fikk melding fra en førsteklassing i juni,
som sa “Hei, jeg har hørt at du er god
på kont. Hvordan skal jeg stå på konten
min?” Det er jo dette som har fått meg
gjennom å kunne være frivillig. Jeg liker
ikke å sitte for meg selv på et rom og se
ut i ingenting, det funker ikke for meg.
Hva ønsker du for Vitnemålet i
fremtiden?

Hvis vi skal snakke om noe som er litt
tabubelagt i redaksjonssammenheng,
så er det den forbanna Podcasten. Vi
har spilt inn en episode som ligger på
en eller annen minnepenn på dette
rommet. Jeg tok opp en hel time med
podcast og skulle prøve å redigere på
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det. Men det gikk jo ikke, for det var
én time med podcast. Det hadde vært så
gøy å få det på beina. All har prøvd, og
no one has made it.
Ellers er jeg evig fornøyd med at avisa
ser bra ut nå. Ikke noe shade til noen
andre enn meg selv - folk har bare fått
det til å se bedre ut etter jeg ble ferdig
som Bibliotekar. Fra å være en koselig
linjeforeningsavis, har det nå liksom
bikket over til noe som kunne vært
nominert til Gullblekka for grafisk
design. Så jeg håper det fortsetter. I
tillegg til at man fortsatt utvikler seg,
så håper jeg at man fortsetter å holde
terskelen nede for hva man kan ha i
avisa. En ting jeg setter veldig pris på
med i Spanskrøret, er at vi ikke har
opptakskrav til ting, og at folk kan ha en
plass, uansett hva man ønsker å gjøre!
Jeg håper vi får et 15-årsjublieum og
et 25-årsjubileum, og jeg håper barnebarna mine også kan lese nye Vitnemål
i fremtiden!
Var det du som innførte obligatorisk
kake på redaksjonsmøter?

Ja! Da jeg kom inn som bibliotekar
tenkte jeg at jeg måtte gjøre noen grep
for at folk skulle ha lyst til å komme!
Det som skjer nå, er at Ferdinand finner
frem hele sitt lager av gamle Vitnemål. Det
blir et eneste stort sirkelrunk i mens vi titter
på gamle utgaver og snakker om hvor bra
avisa er. Dette skal vi spare leseren for. Spol
frem en halvtime. Hva var det vi holdt på
med egentlig? Kanskje vi skulle fortsatt på
dette intervjuet?

Hva er det du jobber med nå?

Jeg har jo egentlig levert master og hele
pakken, men kunne ikke si meg helt
ferdig med studentlivet... I øyeblikket
jobber jeg heltid som studentpolitiker
for Velferdstinget.
Hva er Velferdstinget?

Det er vi som jobber for at din
studiehverdag skal være så bra som
mulig! Vi har et veldig flott ordtak, som
jeg har klistret rundt i hele rommet,
“fordi du skal leve også”. Vi jobber for
at du som student skal ha et godt liv
utenfor skolebenken. At man skal ha
god bolig, god fysisk- og psykisk helse ha det best mulig.
Du betaler egentlig ikke en semesteravgift til NTNU, det er bare noe du tror.
Semesteravgiften din går på papiret til
Sit, og blir til sammen en pott på om lag
53 millioner kroner. Disse pengene er
det Velferdstinget som bestemmer hva
skal brukes på. De skal blant annet gå til
rådtjenester, forskjellige linjeforeninger
og frivillige organisasjoner, skal gå til å
støtte opp eksempelvis studentprestene,
Isfit og slike ting, tannlegerefusjon osv.

De går rett og slett til velferdstjenester
for studenter, og vi er ansatt for å sørge
for at de pengene brukes på best mulig
måte.
I tillegg så snakker vi veldig mye både
lokalt og nasjonalt i velferdssaker på
vegne av studentene. Vi har for eksempel
nylig signert under på en kritikk til
hvordan regjeringen behandler de høye
strømprisene, og at de nå har kommet
med et tilbud som ikke treffer studentene.
Da skriver vi under og sender ut til den
nasjonale universitetsavisa!
Hva er din rolle i Velferdstinget?

Som den evige frivillighetsnerden som
jeg er, så har jeg fått den sexy tittelen
“foreningsansvarlig”. Så jeg har rett og
slett ansvaret for at Velferdsstinget har
kontakter ut i frivilligheten, og støtter
opp frivilligheten.
I tillegg jobber jeg 50 prosent i “Study
Trondeim” som er en kommunal
arbeidsgruppe som jobber med å gjøre
Trondheim til Nordens beste studieby.
Dette gjør vi ved å ha forskjellige
prosjekter og slik som forbedrer
studiebyen.

Har du noen hjertesaker?

Så klart har jeg hjertesaker. Jeg er jo
foreningsansvarlig, og er ufattelig glad i
foreninger! En ting som jeg har innsett i
mens jeg har sittet i Velferdstinget, er at
vi i Spanskrøret er ufattelig heldige! Vi
er plassert i NV-gangen, midt i smørøyet
av all foreningskultur som eksisterer.
Alle har det ikke like godt, på den
måten. Det som har blitt min store
hjertesak, er å prøve å fange opp de som
ikke er like bra plassert, og ikke har de
samme kontaktene og hele pakka. Jeg
driver blant annet og jobber ganske
hardt med foreninger utenfor NTNU,
som jeg har et stort ønske om å få
dratt inn. I Trondheim er det ikke bare
NTNU-studenter. Vi har også på BI og
DMMH som også har foreninger som
også kunne tenke seg å være i det store
miljøet.

Ja, på en måte! Stillingen min er litt
spesiell, fordi 50% av stillingen er kjøpt
av kommunen, så jeg jobber også 50% i
kommunen.

Så jeg tror hjertesaken min rett og slett er
å gå fra at man har ikke bare ett samlet
NTNU, men ett samlet Trondheim. Ett
samlet studiemiljø. Så det er min store
hjertesak, å samle frivilligheten i en stor
masse. Stort og hårete mål. But if there is
a will, there is a way!

Har du noe mer du vil legge til?

Hvordan kan man oppnå det?

Og det er også gjennom
Velferdstinget?

ANBEFALES: Du kan lese Ferdinands
fyrstekake-oppskrift på side 24!

leser. Jeg håper virkelig alle stemmer ved
studentvalget og slike ting, fordi det er
viktig at vi ikke tar at ting er bra for gitt.
Jo mer støtte studentpolitikken har fra
studentene, jo mer ting kan man få til.
Og til slutt! Stikk innom kontoret vårt!

Jeg skal være litt sinte på alle de som

En av de tingene blant annet har gjort og
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fått litt gjennomslag for i det siste, er at
jeg har fått foreningen på DMMH til å
bli involvert i det ene linjelederformumet
jeg har. I tillegg har jeg tipset Delta og
Erudio med at det kanskje det hadde
vært hyggelig å invitere de folka som
aldri har vært invitert på noe eksternt
noensinne, at det kunne vært gøy at
de fikk muligheten til å komme dit. Så
jeg fikk høre at det skulle sendes en
invitasjon dit.
Så det store er rett og slett å oppfordre
folk til å få dem inkludert på mer
ting. Å starte den inklusjonsjobben
og starte den sammensmeltingen. Et
godt eksempel er jo Erudio og Delta, to
linjeforeninger som nå skal gifte seg.
Dette er linjeforeningen for lektorer i
bl.a. samfunnsfag og linjeforeningen
for matematikk og fysikk? Hvordan i
all verden er det de to har giftet seg? Jo,
fordi man begynte å treffes på styrevors
og knytte bånd, og finne på ting sammen.
Så starter man nettverksbyggingen, så
kommer man langt!
Fuck, marry, kill: redaktører i
Vitnemålet?

Marry: Morten (enebolig nede på Tiller).
Fuck: Ida (som takk for at hun holdt
Vitnemålet i live da avisa stod uten
redaktør).
Kill: Personen som forlot Vitnemålet.
Den nåværende Bibliotekaren blir ekstremt
fornærmet for ikke å bli nevnt, og truer med
at han skal gjøre saken til Ferdinand stygg.
Vi må så klart avslutte med fem kjappe!

Favoritt-midtsidebilde i Vitnemålet?

2. utgave 2017. Flott utsikt.

Favorittsang i Kråkeheftet?

Du skal få en dag i mårå.

BLI MED I SPANSKRØRETS
KOSELIGSTE KOMITÉ!
I januar er det igjen komitéopptak, og
vi vil at du skal bli med i Spanskrørets
koseligste komité, redaksjonen! Bli
med, og sette ditt unike preg på vår
kjære linjeforeningsavis! Du trenger
ikke ha tidligere erfaring med avis;
erfaringen får du her!

Favoritt-arrangement du har vært
med på?

Erudio og Spanskrørets 13-års-jub eller
Kråkeluren 5 år.
Favoritt-komité som ikke er
Redaksjonen?

ITNEMÅLET

Fadderkomiteen
- en god
start på LUR
Avis for linjeforeningen
Spanskrøret
3. utgave 2018 - Oktober - 7. årgang
er mye av grunnmuren av hva som gjør
Spanskrøret så bra!

Bilde fra Ferdinands drømmekveld!

Favoritt-artikkel?

Den morsomste kvelden jeg har hatt i
redaksjonssammenheng - “Redaksjonen
tester Samfundet” (3. utgave 2018). Stor
shoutout til Eirin for måten hun skriver
Redaksjonen tester-tekster! Ferdinand
leser opp fra teksten: “Vi bestemmer oss
for å kjøpe det rareste de har, sake.
Det smaker hy og helvete. Lukter fisk,
smaker fisk, terningkast -1.”
Tusen takk for at vi fikk komme!

FORDELER:
• Man får være med på å lage
verdens beste avis!
• Obligatorisk kake/møtekos på
komitémøter!
• Å kunne være med når
“Redaksjonen tester” ting!
• Man trenger ikke å reise opp til
Dragvoll (kun bibliotekaren).
ULEMPER:

Det er en myte at man må kunne skrive
for å være med i redaksjonen! En velfungerende redaksjon består av så mye
mer! Vi trenger blant annet folk som...
• har gode ideer til saker (trenger ikke
å kunne skrive dem selv)
• liker å ta bilder
• kan anmelde/anbefale ting
• kan bake kake til møter eller
Vitnemålsutdelinger
• kan redigere morsomme bilder med
Photoshop
• har et godt øye for layout og design
• kan skrive teite/morsomme tekster
• har en sans for poesi
• kunne tenke seg å lage podcast
• kan være sportsjournalist og dekke
Spanky-idrettsarrangement
• kan dekke Spankys festlige
arrangementer
• kan lage rebus/kryssord/quiz, eller
annen hjernetrim
• vil ha ansvar for å få mer liv i
Vitnemålets Snapchat
• vil gjenopplive Vitnemålets
ryktebørs, Vitnet på LUR!
• bare vil bli med på moroa!
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REDAKSJONEN TESTER

ITNEMÅLET
Avis for linjeforeningen Spanskrøret
1. Utgave 2021 - Mars - 10. årgang

I PANELET: Talha Tariq, Amalie Munthe Vassbotn, Morten Nygård
og Bendik Løvlie
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Vitnemålet overasker nok en gang! Til tross for sin
glossy finish klarer faktisk Vitnemålet å suge opp melk
fra kjøkkenbenken. Det fungerer dessverre ikke like
godt som en vanlig klut, men bedre enn forventet! Det
er noen forberedelser man må gå gjennom først. For at
Vitnemålet skal klare å suge opp væske må man fukte
den med vann og vri den om for å skvise ut vannet.
Fra et miljøperspektiv kan vi dessverre ikke anbefale å
bruke en 40-siders avis som tørkepapir, selv om trangen
til å gråte over sølt melk blir overveldende stor.
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Vitnemålet som bakepapir og gryteklut

Denne testen kan være veldig fin å hente frem, dersom
du noen gang skulle befinne deg i et forlatt hus på en
frossen tundra, med noen få skiver grovbrød, litt svett
ost og en eske full med gamle Vitnemålet.

Som bakepapir og gryteklut var Vitnemålet en
midt på treet erstatter. Når man forsøker å mekke
ostesmørbrød, kan det hende at deler av forsiden
overfører seg til osten, noe som åpner opp for helt nye
estetiske valgmuligheter. Hvis man, slik som oss, velger
en utgave med grønn forside kan må få en smakfull
grønnfarge på smørbrødet (perfekt til en Shrektemafest?). Vitnemålet tok verken fyr eller klistret seg
fast i stekeplaten, noe som gjør at den oppfyller alle
kravene til et godt bakepapir. Som gryteklut funket
avisa helt ok. Det funket å ta stekeplata inn og ut, men
det ble veldig raskt varmt i henda.

Vitnemålet som mellomleggspapir:

Vitnemålet som lesestoff
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brødskive > Vitnemålet > brødskive. På denne måten
vil du garantert aldri få overlapp av pålegg med
Vitnemålet som mellomleggspapir! Kritikken som man
kan gi er at det kan være noen potensielt skadelige
fargestoffer som kan overføres til maten, men ingen
har vel noen gang dødd av litt CMYK! Vitnemålet er
også noe bredere enn de fleste brødskiver, et faktum
som gjør det vanskelig å pakke den ned i matboksen.

Som lesestoff er Vitnemålet en soleklar 10/10!
Vitnemålet leverer alt fra humoristiske tekster til seriøse
vurderinger og anmeldelser. Du får med deg deilige
oppskrifter fra et gastronomisk eventyr, vakker poesi
på side tri og gaven som aldri slutter å gi; Redaksjonen
Tester! Vitnemålet har levert både prosa og poesi av
høyeste kvalitet i hele 10 år og kommer forhåpentligvis
til å fortsette å levere i 10 ∙ 10 år til!
Vitnemålet som klær

Redaksjonen har også testet Vitnemålet som klær.
Her kunne vi gitt vår egen mening, men den jobben
overlater vi til deg, kjære leser!
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GASTRONOMISK GIRA
TEKST: Ferdinand “Gira” Marnburg

Vitnemålet har i nyere tid vært nært
beslektet med den edle tradisjonen
av kakebaking. Siden Vitnemålets
andre oppstandelse har kaker spilt
en sentral del av både Redaksjonens
møter og Vitnemålets utdelinger. I
den kontekst så kan det ikke passe
bedre å presentere oppskriften på den
tradisjonsrike kaken fyrstekake!

Når det kommer til sitrus-komponenten
er det lov å være litt kreativ.
Tradisjonsmessig brukes sitronskall,
men selv tok jeg i bruk to shots med
sitroneddik fra Olivenlunden. Smaker
fra andre sitrus-planter kan også
brukes, men husk at sitrusen sin oppgave
er å løfte resten av smakene, ikke være
stjerna selv!

Bunn

Helt til slutt så er det bare å jobbe med
deigen på benken. Her kan du da tilsette
mel eller vann avhengig av om deigen er
for tørr eller for fuktig. Lite tips her er
å strø melis på kjøkkenbenken i stedet
for mel slik at deigen ender opp med
for mye melsmak. Etter dette kan du la
deigen hvile i kjøleskapet i 20 minutter
mens du begynner på selve fyllet.

240 g mel
135 g sukker
150 g romtemperert smør
3 stk eggeplomme
½ ts vaniljesukker
½ ts bakepulver
Sitrus

Mandelfyll

250 gram mandler
200 gram melis
3 stk eggehvite
rom, cognac eller annen smakfull sprit

Fyrstekake kan på mange måter
beskrives som en mandelpai, og bunnen
ligner mye på en normal paibunn. Start
med å blande mel, sukker, bakepulver
og smør i en kjøkkenmaskin til det blir
en homogen masse. Etter dette tilsetter
du resten av ingrediensene og kjører det
i maskinen til alt er blandet inn.

Start med å stivpiske eggehvitene. En
måte å sjekke om de er pisket godt nok
er å snu litt på bollen. Om eggehviten
ikke beveger seg i bollen, men holder seg
på stedet hvil, vet du at eggene er klare.
Om du har en kjøkkenmaskin som kan
piske eggene for deg anbefales det på det
sterkeste.

Da kan du heller bruke tiden på å male
mesteparten mandlene mens eggene
stivpiskes (legg bort et par mandler
for dekorasjon). Om du ikke har en
mandelkvern kan du prøve å bruke
en blender eller en foodprosessor. Om
du heller ikke har dette kan du prøve
med en skjærefjøl, en god kniv og en
solid dose tålmodighet. Uansett; du er
ferdig når du har en pose med litt grovt
mandelmel!

Bland så sammen melis, malte mandler
og spriten av ditt valg. Jeg brukte her
en ok+ rom, men cognac skal visstnok
være foretrukket da dette framhever
smaken av mandlene. Uavhengig, velg
den spriten du liker best. Det er tross alt
du som har det siste ordet å si, når det
kommer til spriten du har i. Det rimer,
så da må det være sant. Den miksen
du har nå skal da vendes forsiktig inn
i eggehvitene til du har en homogen
masse.
Ta nå fram deigen og kjevl ut 2/3 av
det til en god sirkel og legg det i bunnen
av en kakeform. Fyll deretter opp med
mandelfyllet. Den resterende 1/3 av
deigen skal du nå kjevle ut til striper
eller andre mønstre og legge på toppen
av kaken. Pynt så med noen skivede
mandler og sett inn i en forvarmet ovn
på 180 grader i ca. 3 kvarter. La kaken
kjøle seg helt ned før du serverer! Passer
ypperlig med kaffe og kan holde seg
lenge i kjøleskapet. Bon appetit!
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BIBLIOTEKAREN SOM FORSVANT

Løst basert på en sann historie.

En beslutning... En beslutning kan ha mange uforutsette
konsekvenser. Noen slike konsekvenser gir seg til kjenne raskt
etter man har forpliktet seg til et valg, mens andre lar vente
på seg, før de til slutt manifesterer seg på de snodigste
og stedene til de mest bisarre tidspunktene. Lite visste en
nylig gjenvalgt Bibliotekar om at en beslutning han skal bruke
juleferien på å overveie, ville føre til en surrealistisk Krim
Noir sak i avisa han selv hadde pådratt seg ansvaret for…
Ingen har noen gang påstått at det er en lett jobb å være
folkevalgt. På det punktet har vi noe å lære fra russerne.
Tar man vekk ‘valg’-delen fra folkevalgt sitter man igjen
med et folk som, enten de vil det eller ikke, er nødt til å
akseptere dine femti nyanser av galskap for det det er. Det
er lett, det. Her slutter riktignok parallellene mellom denne
tekstens hovedperson og Russlands forrige, nåværende og neste
president; Vladimir Putin. Den mest innlysende forskjellen
på disse to skikkelsene, som innrømmelig aldri burde blitt
sammenliknet, er at den førstnevnte måtte bukke under av
presset fra de opplyste borgerne de hadde forpliktet seg å
tjene.
Før jeg mister din oppmerksomhet, kjære leser, vil jeg ta deg
med til starten. Flere kull har startet og sluttet på vårt
lille studium mellom den gang da og hver gang nå. Som så mang
en nybakt student før han, fikk vår Bibliotekar-to-be raskt
øynene opp for det fantastiske og flerdimensjonale beistet
kjent under navnet “studentfrivilligheten”. Han ble valgt av
sine likemenn- og kvinner til Elevrådsleder ved fadderukenes
slutt, og eventyret var i gang. Vi skal etterhvert se at dette
eventyret, i likhet med Stanley Kubricks mesterverk 2001: en
romodyssé, ikke har en særlig begripelig slutt.
Som enhver lydig og lojal førsteklassing stiller protagonisten
vår til valg på på generalforsamling. Det er et heldig utvalgt
verv som han lengter etter... higer etter... ja, meget mulig
tørster etter; Bibliotekar. Vannmannen er på stigende kurs,
mens fiskene har lagt seg godt til rette bak Merkurs grå og
kraterbefengte legeme. Astrologien stemmer. Dette i kombinasjon
med at ingen andre ønsker å stille til valg, gjør at helten
vår kommer seirende ut av R8 med styrebånd rundt overkroppen
og spanskrør på hofta. Gratulasjoner overrekkes over en lav
sko.

Nyttår blir til vår, julemusikk blir til pedagogikk
og praksis 1 er fremdeles helt ubrukelig. Høsten
kommer og trærne melder “Olsen, ett kort igjen” og
vrir til kløver. Bibliotekaren og hans redaksjon
smir mens jernet er varmt, men han skal snart merke
at det begynner å bli tynt med kull i sinnets
smie. Hans medsammensvorne ønsker intet mer enn at
han skal stille til gjenvalg som Bibliotekar. Har
han det i seg? Enda et år med konstant press fra
universitetet, styret, redaksjonen, familien og
hesten Jamal1? Bare en måte å finne det ut på…
På generalforsamling numero dos leverer han en
valgtale som er så skjønn og så billedlig at den
ville fått selveste Sinte-Tor fra Idol til å
bryte ut i en strøm av gledestårer.
På dette tidspunktet i teksten, starter
spekulasjonen om hva som egentlig har skjedd
og hva som ikke har skjedd. Bibliotekaren ble
sist sett i Trondheim etter en eksamensfest
på Centrum Bowling (hvor han visstnok bowlet
seg til den svimlende summen av 269 poeng).
Det som er et faktum, er at Bibliotekaren
aldri dukket opp på første skoledag etter
juleferien (eller den andre dagen forsåvidt
(og ikke den n-te dagen heller)). Etter
at en rekke undersøkelser vedrørende den
gjenvalgte Bibliotekarens oppholdssted
ikke ga noen resultater, begynte folkets
håp sakte, men sikkert å ebbe ut.
Nå, flere år etter, vet vi fremdeles ikke
hvor han befinner seg. Det eksisterer
dog, en liten gruppe mennesker som
holder liv i håpets flamme, sikre i sin
tro på at en dag skal Bibliotekaren
som forsvant returnere, og at vi
atter en gang skal få fred i sjelen.
1
“Hesten Jamal” er en 14 cm høy
shetlandsponni som dukker opp på skuldrene til
Bibliotekaren, og gir dårlige råd, i øyeblikk
det skal gjøres viktige valg.
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BLI MED ELEVRÅDSLEDER PÅ IMMBALL
TEKST: Ninni Maria Unneberg

Vi følger vår kjære Elevrådsleder
Sina Lerheim Birkeland på hennes
aller første immball - spent og ikledd
finstasen. Vi er nå på Kvik Klubbhus
og før de eksterne ankommer
premissene, lurer vi litt på: hvem er
egentlig Sina?
Er 21 år, kommer fra Sula (en øy utenfor
Ålesund som ingen vet hvor er). Går
matte/biologi, startet faktisk å studere
i fjor, har konvertert fra Erudio. Fikk
en liten identitetskrise. Før jeg startet
å studere hadde jeg et friår som skulle
gå mye til reising men ble bare jobb pga.
korona, RIP!
Hva gjør du på fritiden?

Utenom å spamme kullsida, meina du?
På fritiden liker jeg godt å trene, være
med som frivillig i Røde Kors og ellers
nyte livet med gode venner, alt fra
dokumentarkveld til fylla <33
Hvordan har ditt første semester på
LUR vært generelt?

Mitt første semester har totalt sett vært
veldig bra. Faglig har det vært ganske
tungt da de slapp meg inn med bare
S-matte. Meeen sosialt har det vært helt
supert! Brukte alt for mye penger på
UKA men det var 100% verdt det – har
aldri vært så glad for å bli dyttet rundt
svett i mengden før!

Nå er jo ikke du en hvilken som helst
førstis, du er elevrådsleder! Hvordan
har den første tiden i styret vært?

Det har vært veldig gøy! Alle i styret
er helt supre, og det har vært veldig
lærerikt å få et innblikk i hvordan
styret fungerer. Jeg er veldig glad for
å ha blitt kjent med så flinke og snille
folk som virkelig står på for det sosiale
miljøet på studiet! En stor fordel med å
være Elevrådsleder er å bli kjent med
LURinger på tvers av kull - hadde jeg
ikke vært med i styret/engasjert meg i
linjeforeningen hadde jeg kanskje ikke
møtt så mange eldre LURinger. Å starte
på et nytt studie kan være utfordrende
både faglig og sosialt og for meg har
hjelp og tips fra mer erfarne studenter
vært gull verdt!
Fortell oss litt om ditt første styrevors.
Hva slags inntrykk sitter du igjen
med?

Det var veldig mange inntrykk! Jeg
lærte at neste gang må jeg ha med
pins til å bytte siden mitt styrebånd er
svært tomt. Det var mange rare og gøye
tradisjoner – som alle gavene vi fikk (de
var overraskende forseggjort – blant
annet sjakksett i støpejern). Også mye
synging – jeg må lære flere sanger ASAP.
Hva er den viktigste lærdommen du
har fått fra ditt aller første immball?

Jeg lærte at man må alltid ta med et par
sneakers!! Hehe.

Og siden det er en tradisjon, må jeg
nesten spørre: Marry, fuck, kill med
resten av Hovedstyret?

Marry: må nok si Ninni, hun er wifeymaterial. Tar alltid godt vare på alle
rundt seg og stiller opp <3 Fuck: lov å
si trekant med Amalie og Erle? Begge
er en fest å være sammen med + vakre
damer <3 Kill: Elsker alle i styret, men
må være Svein da jeg ble utsatt for litt
fysisk og psykisk ubehag på opptakstur
(gangsperre og tidlig bråkete vekking).
Åå haha, det er veldig hyggelig, du
sier ikke bare det siden jeg spør?

Sina på sitt aller første styrevors!

Nei, jeg mener det jeg sa. Også tok jeg
girlsa på fuck, for lowkey føler jeg at jeg
ikke kunne tatt noen av guttene hahah!
Har du et tips til 1. klasse?

Jeg vil sterkt anbefale til andre
førsteklassinger å engasjere seg i
linjeforeningen (styret, komitéer, dukke
opp på arrangement) både for å bli
bedre kjent med de på sitt eget kull og
de mer erfarne LUR-ingene. Som fersk
student er det godt å ha noen å lene seg
på, om det skulle være tips for å overleve
Analyse 1 eller om hvor det er best å dra
ut en lørdagskveld!

Turen fra styrevors på Øya til Prinsen er
merkbart lengre med høye hæler. Godt at det
finnes alternative transportmidler!

Nå kommer jo dette på trykk etter
Generalforsamling, men har du tenkt
noe på om du ønsker å fortsette i
styret? Og i så fall, i hvilken rolle?

Ja, kan gjerne tenke meg å fortsette!
Det har vært veldig gøy. Det er flere
roller som virker spennende, men synes
Fagleder frister mest. Jeg er nemlig
veldig glad i foredrag og quiz. Lykke til!

Sina og resten av HS på Immball!

29

30

VITNEMÅLET DESEMBER 2021

STEMNINGSRAPPORT: IMMBALL 2021
TEKST: Amalie Munthe Vassbotn

Det nærmet seg 19. september, og
korona-smitten i Trondheim ble
gradvis verre. Tiden var inne for å
ta en telefon til Thon Hotel Prinsen
sin booking-avdeling. Immballet ble
så utsatt til 29. oktober. Det føltes
ut som en evighet, men gav meg og
arrkom goood tid til å fikse styrevors,
program, pynt og alt annet som sto på
“to-do” lista. Og nok tid hadde vi!! (Så
mye at det endte litt i et skippertak...)
Den 29. oktober, våknet jeg relativt
tidlig, og styrevorset begynte kl. 15,
så jeg måtte være der rundt kl. 14. Jeg
gjorde meg klar og tok turen mot Kvik
Klubbhus på Øya. Etterhvert som klokka
nærmet seg 16 var alle ankommet! Og
drikken gikk ned fort, for å si det sånn.
Så var det gaverunde; litt hjemmelaget,
et gammelt spanskrør, et nytt lederrør,
og et par runder lambo (stemningen var
slik at jeg burde vært edru, men likevel
endte jeg opp med å chugge frivillig...).
Rett før kl. 19 tok vi turen til Prinsen.
Det var bildevegg, bar, langbord,
MINGLING!!! (YESS), lys, og god
stemning!!! Alle begynte å finne plassene
sine, men tok minglerunden først. Etter
litt tekniske problemer, var Aurora og
Sina klare til å lede publikum gjennom
en flott kveld. Etter det fikk alle tatt
seg en tallerken eller to (eller tre) fra
buffeten, og vi gjorde oss klare for
kveldens første innslag!

LURveleven var førstemann på scena!
For å være helt ærlig fikk jeg bare
med meg at de startet på Nu Klinger
på vei opp til scenen. Jeg var nemlig
opptatt fra de gikk på scenen og en
halvtime etter det. (Om du vil vite mer,
spør påtroppende personalansvarlig
Andrea Tofte…) Fra det jeg har hørt var
LURveleven fantastiske (som vanlig!)!!!
Så var det Rektor Ninni, Faddersjef
Jørgen, og Elevrådsleder Sina som skulle
holde taler! Kort oppsummert; kos og
sauer.
For å fortsette våre musikalske opptredener, fikk vi besøk på scenen fra de
eksterne styremedlemmene som sang
Fader Abraham. Og kan vi ha en liten
alvorsprat med dem? For helt ærlig...
Henda i været, og ingen hoder ut??? HVA
SKJER?? Unnskyld, blir litt provosert.
Så var det 5. klasse! Med en flott parodi
av “I got a feeling” med mange gode tips
for studietiden som LURing. Musemor
Cecilie introduserte så LURemus, og
fyyy så bra vi ser ut i de BH-ene!!! Etter
LURemus var Kråkeluren, og er det lov å
si jeg ble litt distrahert av de fraværende
buksene?? Glemte helt hva de sang, men
husker vagt en runde med badminton.
Etter alt på programmet var ferdig, var
det endelig tid for litt swing og dansing.
Jeg storkoste meg. (Helt til jeg dro 10
min etterpå... Jeg var sliten, og fortsatt
litt syk. Sorry!!!). Ses neste år, Prinsen!<3
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Julebordet rundt på 10 akevitt
TEKST: Ferdinand T. Marnburg

Julebordet er en kjent og kjær
Spanskrøret-tradisjon. Undertegnede
har selv en svært todelt historikk når
det kommer til julebordene, da femti
prosent av historiene fra alle julebord
jeg har vært på dessverre er forsvunnet.
Jeg hadde ingen planer om å endre
denne statistikken dette året. Så for
at denne teksten best mulig skulle gi
leseren en følelse av julebordet er den
skrevet kronologisk, der jeg har brukt
tidsenheten akevittshots!
Shot #1: Jeg befinner meg i øyeblikk på

vors. Folk hiver terninger og tømmer
små glass. Stemninga er god.
Shot #2: At jeg ikke skjønner når denne

først i matkøen. Det er usikkert hvorfor
Morten hadde på seg bukser i det hele
tatt.
Shot #7: Hva som skjedde med shot #6

er usikkert, men det antas at den forsvant
rundt utdelingen av æresbevisningene.
Showet er over, men moroa goes on! Alle
korene har vært på scenen og har stått
for god underholdning, men såklart er
det ingenting som overgår Kråkelurens
Norge rundt! Et 10/10 julebord som
alltid.
Shot #8: MEN DET ER IKKE OVER

ENDA! Akevitt er bra, og veldig gøy
med swing! Woohoo, af1!!

forsvant sier nok nok. Fortsatt på vors,
og folk har begynt på Mintu. Kråkeluren
har stemt, og Mintu telles ikke som
akevitt. Dermed vil ikke Mintu-shotsene
påvirke artikkelens progresjon.

Shot #9: “Husk å skrive granada”

Shot #3: Vi har ankommet julebordet,

Shot #10: Folk danser, og noen velger

og Olav er med på shotten! “Første
shot; fryktelig. Store forhåpninger
til kommende shots!”, kommenterer
Olav. Det er også store forhåpninger til
julebordet.
Shot #4: Denne gikk fort. Bra gjeng

ved bordet.

Shot #5: Konferansierene har gått

på scenen. Det er et godt show med
masse humor. Svein og Pål er artige
karer. Skulle dog ha valgt vårt bord

- Nadia. Henger med revystyret
#søkNaborevyen. Det drikkes masse og
det er musikk i bakgrunnen. Musikken
er iallfall Granada.

å danse swing. Det er kos. Nadia angrer
på at hun valgte å bli med på denne
shot-runden, da hun kom på at hun ikke
er glad i akevitt.
Shot #?: Etter shot #10 forsvinner

notatene, og med dem alt minne
vedkommende har fra julebordet.
Heldigvis eksisterer det noen bilder som
også kan være med på å belyse det som
hendte. Likevel, som alltid, et supert
julebord!
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GENFORS: MINUTT FOR MINUTT
TEKST: Didrik Nohre Lønvik

Onsdag 17. november samlet en gjeng
LURinger seg i R7 for å komme seg
igjennom vår generalforsamling. Men
om du ikke hadde tida til å komme,
frykt ikke! Her kommer en, mer eller
mindre sann oppsummering av det
som skjedde.
Hytt = “Når de gamle klager over ting”.
18:14 Det er endelig tid for general-

forsamlingen. n timer med diskusjoner,
valg, og underholdning på høyt nivå.
Dette blir første spanky-genfors for
undertegnede, men erfaringen fra Delta
sine genfors gjør at jeg gleder meg veldig.
18:16 Det blir stille mens referent og
Ninni skriver eposter på tavlen. Det
klages på lang epost. Første hytt. Ferdi
sier at dagens stemmesystem sponses av
VT.
18:18 Vi starter! Ninni ønsker oss
velkommen. Ordstyrer blir valgt med
akklamasjon.
18:20 Ordstyrer gjør ordstyrerting.
18:23 Generalforsamlingen er dreven
på akklamajson.
18:24 Ferdi snakker for første og ikke
siste gang.
18:25 Ferdi er gira og prøver å forlate
scenen, men ordstyrer holder han igjen.
18:26 Ingen tegner seg til debatt for
endringsforslagene, jeg blir forvirra. Er
det virkelig mulig å vedta et forslag uten
å debattere det?

18:28 Ferdi er tilbake på scenen, og

presenterer nytt endringsforslag.
18:30 Flere oppklarende spørsmål
kommer, og det brygges opp til debatt.
18:32 Sander forklarer hvordan
økonomi funker.
18:39 Ordstyrer går litt fort fram, og det
blir litt forvirringer.
18:47 God debatt på endringsforslag 2.
18:54 Det foreslås at saken utsettes, blir
forhåpentligvis xgenfors!
18:55 Forøvrig er det kritikkverdig at
det ikke er kaffe. Med mer energi så
hadde det nok blitt mer debatt.
18:56 Mer kritikk på at mail til ordstyrer
er for lang.
18:57 Pause i 5 min, vurderer å løpe
etter kaffe.
19:04 Pausen varer lenger enn 5 min,
klarer vi å nå 13 timer genfors?
19:05 Det eksisterer ikke bingo, *hytt*.
19:06 Etter 9>5 min så starter vi endelig
igjen.
19:06 Noen krever at SKOM forklarer,
Ferdi har lyst, men Morten stjeler
muligheten, til applaus
19:09 Endring på endringsforslaget,
Ferdi forklarer.
19:13 Ordstyrer glemmer svarreplikk
igjen :-(
19:17 Mats poengterer at vi har diskutert
det lenge. Han støtter at vi utsetter.
19:24 Vi har holdt på i nesten en time
med dette forslaget. God debatt.
19:25 Fremdeles stor mangel på kaffe
*hytt*

19:27 Debatten er over, og ordstyrer

forklarer hvordan avstemminga skal
foregå, ikke uten kommentarer fra
genfors.
19:30 Det stemmes om vi skal utsettes,
flertall for å utsette og forslaget blir
utsatt.
19:32 Årsberetning, hele styret kommer
frem.
19:35 Glemte å referere hva leder og
nestleder har gjort. Kaffemangel?
19:36 Økkans har gjort økonomiting,
har funnet postkasse med en del
regninger.
19:36 Bibliotekar har skrevet aviser <3.
19:37 Personalansvarlig har arrangert
arrangement.
19:39 Kontorsjef har pusset opp og
arrangert ting på kontoret.
19:40 Gymlærer har ordnet treninger,
turer, Amazing race, kjøpt inn ting.
19:41 Fagleder samarbeidet med Erudio,
kræsjkurs, quiz,
19:42 Kontaktlærer har arrangert
fadderuke <3, ikke NV-fest :-(
19:44 IKT-ansvarlig Oppdatert ting,
gjort mer på den nye nettsida.
19:46 Elevrådsrepresentant har vært ett
mellomledd, spammet FB.
19:47 Mikrofonen er tom for strøm,
ordstyrer bytter.
19:47 Ferdi stiller (selvsagt) spørsmål.
19:48 Det ryktes om pizza, men
kommer senere.
19:49 Regnskap for 2020, bare små
endringer.
19:53 Vi er 26 tusen i pluss
Woo!
19:58 Spørsmål om
ArrKom skal gå i minus.

20:00 Pizza? Pause? PizzaPause!!!!!!
20:20 Pausen ble brukt godt, og jeg har

fylt min kopp med kaffe. Endelig balanse
i sjela. Pizza ble også konsumert, med en
kopp brus som follower. Good vibes.
20:26 Kaffen var ikke så varm, så den må
konsumeres raskere enn undertegnede
vil. Likevel, lunka kaffe>>ingen kaffe.
Fremdeles pause. Hva kommer først?
Ordstyrer eller bunnen av kaffekoppen?
Ingen vet.
20:29 Ordstyrer har satt seg,
men snakker utelukkende med
Gymlærer. Er slik elitisme tillatt ved
generalforsamlingen? Send inn dine
meninger til redaksjonen.
20:30 Hammer blir banket. Endelig
klar for runde to. Olav drøyer alt med å
fylle flaska si med vann.
20:31 Forsamlingen er enig om at pizza
var godt.
20:32 Vi går tilbake til debatten, og det
presiseres hva som skal til for et vedtak.
20:34 Kaffen begynner å bli kald.
20:36 Det debatteres om budsjettert
tilskudd er for mye.
20:37 Erle går frem for å lade mobilen,
men finner ut at det er bedre å bruke
kontakten under setet.
20:38 Vedtatt.no blir introdusert, folk
bruker tid på å logge seg på.
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20:41 I det andre dokumentet diskuteres

det om LaTeX er bedre enn Google
Docs. (Svaret er ja).
20:42 Olav sliter med å logge seg inn.
20:43 Han er inne likevel, har bare ikke
blitt lagt til i møtet. Kast tellekorps.
20:44 Ble vist en liten pause, det er god
kok på diskusjonen.
20:44 Ordstyrer tar til ordet, men lar
oss snakke videre.
20:45 Undertegnede legger merke til at
Ferdi lager flere memes.
20:46 Undertegnede har glemt å
informere om at han er tom for kaffe.
Sad times ahead.
20:47 Vi skal teste stemmesystemet ved
å votere over den største debatten hittil;
Favorittkake. Her kommer det sterke
meninger.
20:48 Preferansevalg blir forklart av
både ordstyrer og salen.
20:51 Det brukes en del tid på å
diskutere det valgtekniske.
20:52 Vi kjører votering.
20:53 Sina har problemer med å
stemme, men ordstyrer lukker valget
20:54 Brownies vinner!
20:55 Ina skal presentere endringsforslag på budsjettet, men får tilleggsopplysninger på telefon. Kommer
likevel opp til scenen.
20:56 Vi vedtar å fjerne poster med 0kr.
20:58 Vi skal debattere om å redusere
Mottatt tilskudd.
20:59 Det er en duell mellom Ina og
Sander, tenk “Duel of the Fates” som
musikk.
21:01 Teknisk pause.
21:03 Pause over.
21:03 Forslag trekkes og fremmes i hytt

og gevær.
21:03 Vi senker innskuddet.
21:04 Vi skal heller ribbe de inntektene
fra LURinger med å hente mer fra
ArrKom. *hytt*.
21:05 Sander støtter.
21:06 Blir vedtatt.
21:06 Legger til 2 poster.
21:07 “Hva betyr dette?” kommer fra
forsamlingen.
21:07 Dette blir oppklart.
21:07 Debatten åpnes og lukkes.
21:08 Blir vedtatt.
21:08 Ina foreslår å fjerne penger fra
Vitnemålet!
21:11 Sander finner 5000 !!!! Stor jubel i
salen

21:12 Forslaget faller, eller vedtatt som

ordstyrer kaller det.
21:13 Fra salen kommer det at dette
kunne ha blitt diskutert på eget møte.

Stor latter.
21:15 Vi skal votere over hele budsjettet.
21:15 Vi går til debatt, som lukkes.
21:16 Vi går til votering og budsjettet
blir vedtatt.
21:16 Applaus til Sander.
21:16 Ordstyrer blir lurt av en pause i
dagsorden, men går heller over til valg.
21:17 Ting går fort her, undertegnede
kan glemme noe.
21:18 Vi klarer å få til en debatt om
forretningsorden ved valg.
21:19 Vi går til 1. stilling Rektor.
Ordstyrer prøver å få sittende til å
forklare stillingen. Ikke tradisjon for
dette tydligvis.
21:20 Vi åpner benkerunde. Undertegnede kommer ikke til å referere alt
her.
21:20 Ordstyrer må finne en timer.
21:23 Gode appeller fra både Erle og
Sander!
21:29 Gode spørsmål, men blir ikke
referert her.
21:32 Ferdi er glad i spørsmål.
21:55 Ordstyrer spør Ferdi om spørsmål,
latter fra salen.
22:00 Vi er over tiden! Selv om jeg er i
ekstase, føler jeg at 1 kopp kaffe ikke er
nok. *hytt*.
22:03 Hypotese: Over 50 prosent av
spørsmålene kommer fra 42 (Ferdi).
22:07 Jeg begynner å gjespe. Mangelen
på kaffe slår hardt inn.
22:11 Det er mange gode memes i
Slacken. Anbefales å ta en titt.

22:27 Ordstyrer prøver seg på en

auksjon, men har misforstått litt.
Undertegnede vet ikke hva som
auksjoneres og valutaen er visstnok
stemmer. Ikke nok med det, så teller
han nedover. Jeg er forvirret og tenker
tilbake på tiden jeg hadde kaffe i koppen.
22:39 Hvis noen lurer på hvor nivået
ligger, spørsmålet nå handler om saus.
22:46 Dette er punkt nr. 109. Ville bare
nevne det
23:04 Ordstyrer har begynt å begrense
ytringsfriheten til forsamlingen med å
kun tillate 4 spørsmål.
23:08 Ikke nok med det, ordstyrer
begrenser stemmeretten til folk ved å
avslutte valget før alle har stemt. Er det
korrupsjon på bordet der fremme?
23:15 Under valget av IKT-ansvarlig
så begynner alarmen å gå. Alle i styret
hiver seg rundt for å få skrudd den av.
Rektor klarer til slutt å få den av!
23:20 Gratulerer til det nye styret!
23:27 Det blir (av meg) klaget på
mangelen av kaffe.
23:30 I min tid varte generalforsamlingen i 13 timer.
23:32 Vi har kake! Vil at folk skal ta.
23:34 Bilder av hele forsamlingen i
salen blir tatt, både med og uten Dave
(Han satt i ytterkanten).
23:35 Jeg tror generalforsamlingen blir
hevet! Og med det vil jeg takke for at
du har fulgt generalforsamlingen med
meg! Selv om genfors kun var 1 time og
35 minutter over tiden har jeg hatt det
kjempebra! Nå skal tiden videre brukes
til å forbedre saker til neste genfors for
å øke lengden.
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REDAKSJONEN OBSERVERER: GENFORS
Farger:

Bendik

Thomas

Ferdinand

Olav

Didrik

Tenkte du at én sak om generalforsamlingen var nok? Her kan du lese
redaksjonens interne notater fra generalforsamlingen. På forhånd vil vi
beklage til alle fargeblinde.

•

Jeg trodde Ola@organisasjonskollegiet.
no var en mal for hvordan lage egen
mail for innlogging i stemmesystemet…

•
•

lab. Man kan jo ikke drikke på laben!

•

and an apprentice. I dette tilfelle var det litt flere, men synes vitsen var god til å
begynne med.

•
•
•
•
•

Folk er gode på akklamasjonsklapp…

før.
Skom signerer
Ser at folk forbereder akklamasjonen har blitt annonsert # forut sin tid
Ingen gadd å kverulere noe på det første vedtektsendringsforslaget. Mange gadd

Etter min telling, ganske nøyaktig 10 minutter etter møtestart.

Det kommer lure triks til hvordan øremerkede midler kan forvandles til penger i
Pizzatelefonen ringer. Møtet heves på ubestemt tid, fordi pizza er sårt nødvendig i
Det nevnes at denne utgaven skrives nå. Meta
Olav fyller tre vannflasker og forsinker generalforsamlingen betraktelig.
Erle tar en tur frem for å lade mobilen sin.
Stemmesystemet er fortsatt i utvikling, vi har tekniske problemer. IKT-ansvarlig
Det snakkes
Testvotering over kake kommer snart. Hvis morkake ikke er et alternativ, håper jeg
sjokoladekake vinner. Eller marsipankake!

•

Morkake var ikke et alternativ, og sjokoladekake kom på tredjeplass… Jeg er dypt
skuffet! Stemmesystemet fungerer bra da.

•

Sander, økonomiansvarlig, ser ut som en nynazist etter julebordet. Det er

Nå trodde du kanskje valget burde ha begynt, men neida, vi jobber med budsjettet
enda. Problemet løses gjennom enkel lobbyvirksomhet. Lobbyvirksomheten har

skremmende, men føles likevel helt riktig ut.
En av de eldre begynner talen sin med å si “gammel”.

Penger i pluss. Er ikke det bare penger man har glemt å bruke?

bør ta ansvar

•
•

Det stemmes!
Skom er på talerstolen igjen. Dette blir neppe siste gang. Skom åpner for heftig

Styret presenterer hva de har gjort i år. Det snakkes mye om brekte spanskrør.

disse tider.

•
•
•
•

debatt, og det blir faktisk heftig debatt, featuring første brudd på møtereglene.

satt fart på debatten, det er nå stor enighet om pengebruken.

•

wow wow wow wow wow, lobbyvirksomheten fremmer forslag om å senke

De gamle har svært mye på hjertet, er de kanskje lei av dårlig økonomi hjemme?

budsjettet til redaksjonen?! Hva i alle dager!? Bibliotekar finner et motargument,

Old people yells at economy Hytt støttes fremdeles

og økans kommer med redningen. Vi beholder budsjettet vårt enn så lenge.

Det kommer fram et poeng at hele styret burde styre økonomien sammen, og ikke
la økans ta hele jobben selv.

•
•

Hallgeir hadde gitt en stor high five til økans for sletting av inkasso
Særdeles avanserte stemmeregler ved første stemming. Mest fordi det er

pluss. Mer penger er mer lykke.

•

Skom er like karismatisk som alltid. <3
å kverulere på det andre.

•
•
•
•

Ferdinand sier «sneaky sneaky»

diSkutere.

•
•
•

Da jeg var ung kalte vi det
protokollunderskrivere; alt var bedre

•

Kveldens korteste endringsforslag.

Generalforsamlingen velger å utsette saken vi har brukt nesten en time å

Dagens stemmesystem er sponset av

funker sånn ish.

•
•

Har ikke Morten lest “Bendiks Rant”? Hva faen er det han har på seg på hodet?

Old man yells at cloud. Hytt er positivt.

nedtelling neste gang. Nedtelling

•
•
•
•

En annen SKOM dukker opp. always two there are no more no less. A master

et heftig forslag da. Mange misforståelser her hvertfall, mest fra ordstyrer.

eller kanskje ikke. Virker som vi trenger

•

Bekymringsmelding: Folk henter vann fra vasken. Denne salen er en slags liten

så det var ganske flaut.

Velferdstinget

•

•

•
•

Ordstyrer sa 69 xD
Det later til at det kun er de aktive debattantene som forstår vedtektsforslagene.

Sander har gjort det sånn psycht bra liksom, så han får applaus.
Spørsmålstiden begrenses. Men burde antall spørsmål være begrenset også?Ingen
notater under valget.

•

Vi gratulerer det nye styret!
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NABOREVYEN GJØR COMEBACK!
TEKST: Christer Borgedal Øyen

Etter kanskje tidenes lengste år, fylt
med isolasjon og mangel på aktiviteter
kan gira LURinger og Timinister nok
en gang få svinge seg på revygulvet.

HOVEDSTYRET 2022
Fra venstre, øverste rad:

Fagleder: Sina Lerheim Birkeland
Kontaktlærer: Heidi Rian
Øk.ansvarlig: Linnea Brekke Rennan
Inspektør: Amalie Munthe Vassbotn
Bibliotekar: Olav Magnus Knutsen

Fra venstre, nederste “rad”:

IKT-Ansvarlig: Håkon Aaland
Gymlærer: Amalie Stensvold
Rektor: Erle Reiten Almåsbakk
Personalansvarlig: Andrea Tofte
Kontorsjef: Jørgen Solbakken

Til tross for et mer eller mindre avlyst
revyår, setter Spanskrøret nok en gang
opp revy på nyåret, i samarbeid med
våre kjære “naboer” i NV-gangen,
Timini.
Det er mye som skal gjøres og planlegges
for å sørge for at så mange som mulig
skal kunne se, le og nyte en ferdig
oppsatt forestilling.

En gjeng brennende revysjeler er
allerede i gang med det harde arbeidet:
skrive manus, spille musikk, bygge, sy,
male og øve skuespill. Og vi gleder oss
alle til å kunne nok en gang underholde
dere med vitser, sketsjer og sanger.
Til tross for en manglende revy 6, håper
vi alle på en knakende god start på
vårsemester med nummer 7. Vi gleder
oss veldig til å se dere alle der!
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VEIEN VIDERE
Diverse kræsjkurs
Følg med på Facebook
Julekalendervisning
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Tur til Åre
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