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Nocebo 20©18 medisinstudentene ved DMF, NTNU. Hvis du kopierer fra innholdet uten å legge spenn på bordet, kommer vi og årelater
deg. Så holder vi hodet ditt under vann til du ikke kan puste mer. Husk, vi er i besittelse av skolemedisin med futt i.

“Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og forøvrig kan man gjøre som man vil.”
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Leder
Jommen var det ikke et nytt år og nytt nummer. Siden 
sist så har #MeToo-skandalen oversvømt norsk poli-
tikk og 00’ere har begynt å bli 18 år gamle. Vi tviler 
på at dette er tilfeldig. Dette er også året da Levan-
ger-prosjektet ballesparkes igang, det tviler vi også på 
om er ren tilfeldighet. Vi velger å la spørsmålet henge 
så fritt som mulig og inviterer heller leserne til å stå for 
konklusjonen. 

For første gang siden “LEGENDARISKE” kull 11 har 
det nå blitt et rent førsteklassestyre som styrer Pla-
ceboskuta. Samtidig har SL har byttet navn til SR, 
som betyr senkning, og med det signaliseres det 
tydelig hvor denne skuta er på vei. I alle år har det blitt 
skreket at de nye førsteklassingene bare MÅ bli det 
nye kull 11, men i alle år har man også skreket om at 
kreftvaksinen og kuren for demens er rett rundt hjør-
net uten at det har hjulpet særlig. Som en tradisjonsrik 
bauta i samfunnet vil vi i Nocebo derfor komme med 
den noe konservative antagelsen om at ting går til 
helvete uansett. 

Nocebo på sin side står som en godt beiset livbåt på 
Titanic og kan meddele om at vi ikke blir med dere 
ned i dragsuget. Journalistene har levert oppsiktsvek-
kende mye materiale i oppsiktsvekkende god tid, så 
vi satser faktisk på å få levert enda et nummer før 
eksamenstida kommer krypende på oss som en her-
pessykdom etter påsketida. 

Kyss og klem, Krestian og Nekolai
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Den fødte foreleser
Av: Lise Gaupset og Johanne Øderud Vatne

Åsmund Flobak er kull 17s nye superhelt, og 
ikke uten grunn. Mannen har sprengt den intel-
lektuelle skalaen og er ikke bare lege og post.
doc men har også en master i nanoteknologi. 
Prisbelønnet er han også, i 2014 oppnådde han 
en annenplass i Forsker Grand Prix. Vi måtte 
simpelthen intervjue kongen av Gastrobyggets 
tredje etasje og finne ut mer om høstens foreles-
er-hotshot.

Som en bølge av entusiasme slo nemlig Flobak inn over 
kull 17 en ellers sørgelig høstdag i fjor. Flobak maktet 
bl.a. å gjøre forelesningen “vann” riktig artig, og for et 
par forelesninger lot vi oss narre til å tro at cellebiologi 
ikke var så verst. Med en driv og en formidlingsevne 
uten sidestykke sjarmerte han seg inn i førstissenes 
hjerter på rekordtid og fikk kull 17s nominasjon til årets 
foreleser. Når vi minner han på dette, blir han løsere i 
snippen og setter seg til rette i sofaen. 

Han er tydelig fornøyd med valg av intervjusted når 
han stadig vekk må hilse til forbipasserende kolleger i 
gangen ved siden av oss. Det berømte håret, som har 
opplevd sin egen utrolige reise, ligger i en mistenkelig 
tidsriktig, luftig sideskill. Flobak liker nemlig ikke bare 
å eksperimentere på lab, men også med hårfrisyrer: 
Fra en lang headbangervennlig manke til N´ Sync-ak-
tig spiky hår. Nocebo tar ansvar og stiller de viktige 
spørsmålene:

Hvilken frisyre trives du best med?
- Helt klart langt hår. Dessverre er det mye mer lettvint 
med kort.

Åsmund er en av NTNUs egne, og har selv vært i våre 
sko som stud. med. i Nidaros, kull 99. Det er også verdt 
å merke seg at Flobak hadde turnus i Levanger, og 
beviselig må ha overlevd eksportasjonen. Kona hadde 
imidlertid også begynt på medisin i Trondheim og da 
begynte liksågodt Flobak på nano. “Måtte jo få med seg 
flest mulig Åreturer før det ble for seint.” Vi stemmer i. 
Åre må til.

Du har altså en master i nanoteknologi i tillegg til 
medisingraden. Vi må spørre: Har du venner?
- Jeg har aldri klart å skaffe meg venner utenom stud-
iet, så for meg har det å få to grader kun hatt positive 
virkninger når det gjelder mitt sosiale liv. Som jeg liker 
å si er det jo datamaskinen som er menneskets beste 
venn.

Ja, for du er jo opptatt av hvordan datamaskiner på 
forhånd kan komme frem til gunstige kombinasjoner 
av medisiner også. Var det erfaring med nettdating 
som fikk deg til å ville overføre prinsippet til kreft-
forskningen? Vi tror vi prøver oss på en spøk, men 
får uventet napp:
- Helt korrekt, jeg har jo hatt stor suksess med nettdat-
ing! I 1999 møtte jeg min kone på IRC: Internet Relay 
Chat. Det finnes faktisk fortsatt, men man kan se på det 
som en forløper til dagens chatteforum (ifølge Wikipedia 
en protokoll som primært ble utviklet for kommunikas-
jon og fildeling på Internett. journ.anm.). Fremfor at det 
er et firma eller aktør som står bak er det anarkistisk 
utformet med en åpen standard der hvem som helst 
kan lage chatteklienter. Vi er i dag gift og har to barn. 

Dessverre for kull 17-jentene er Åsmund og kona fort-
satt sammen.
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Du fikk en bitter annenplass i Forsker Grand Prix i 
2014. Vurderer du å ta en Rybak og melde deg på én 
gang til?
- Jeg skulle så gjerne gjort det hadde det bare vært lov.
Men idol har lært oss at det aldri er førsteplassen som 
gjør det best på lang sikt uansett. 

Vi har trua på at Flobak tar en Tone Damli og gir dem 
skikkelig revansje!

MSO lurer på om du er interessert i holde et fore-
drag om din Lego-fetisj. Fortell mer om den.
- Absolutt, etter kreft er Lego det jeg aller helst snak-
ker om. Like fantastisk som det å få barn i seg selv var 
det at kona igjen lot meg få ha Legoen liggende fritt på 
stuegulvet. Tidligere har jeg bygget teknikklego. Jeg 
husker blant annet jeg bygget en luftpumpe til et rum-
petrollakvarium, basert på pneumatic. Rumpetrollene 
døde jo ellers med en gang. 

Hvor arveløse blir barna dine om de begynner å 
studere yrkesfag?
- Nei, de står selvsagt fritt til å gjøre det de vil, på den 
fronten er den ikke noe press. Der må de finne noe de 
selv synes er artig. Flobak vrir seg litt i sofaen. Øyene 
hans lyser nok likevel at de helst må velge noe med 
minst seks sammenhengende studieår.

Nå er det jo Medisinernes FestRøgerForening som 
dyrker moralens forfall, men du var selv med i noe 
lignende en gang i tiden. Hva foregår egentlig på 
møtene til Trondhjems Tobak – og Nydelsesforen-
ing?
- Jeg har avlagt en ed til mine brødre på nanostudiet 
om aldri å fortelle det, så mitt medlemskap der vil jeg 
helst se passere ukommentert.
 
Foruten om ”Do you like science? Because I´ve got 
my ion you?”-slageren som du liker så godt, hva er 
din nest beste sjekkereplikk?
- Mitt beste råd er at det viktigste er å prøve seg, ikke 
hvilke ord man bruker. 

Det er nok et godt råd, for sjekking og for livet.

Vi får med oss en siste kommentar:
 Hva er dine umiddelbare tanker om at ¼ av jentene 
på kull 17 har hatt seksuelle fantasier om deg?

3 Kjappe
Grey’s Anatomy eller House?
Er det et spørsmål? House selvsagt, men jeg synes beg-
ge seriene blir kjedelige i lengden. Aller helst skulle det 
vært en serie som fulgte meg på Kreftavdelingen på St. 
Olavs!
 
Foretrukket drapsvåpen?
Medikamenter, det er det jeg kan best. Det kommer 
selvsagt an på hvem jeg skal ta livet av, man må jo tenke 
seg om.

Hvilken krefttype har du mest lyst på? 
Basalcellekarsinom, ufarlige hudsvulster som vokser 
veldig sakte og sprer seg så godt som aldri.

Åsmund fant kjærligheten på dinosaur-tinder.

- Hvordan kan dere tillate dere å stille slike spørsmål i 
disse #metoo-tider? sier Flobak… med et smil. Likevel er 
intervjuet brått veldig over. 

Flobak virker fornøyd, og det med god grunn. Kanskje 
har all oppmerksomheten fra kull 17-groupiesene gått til 
hodet på ham? Vi får se hva fremtiden bringer, vi på kull 
17 er i alle fall mer enn motivert for flere forelesninger 
sammen med denne mannen! Real heroes don’t wear 
capes, they wear legefrakk.

Etter kreft er Lego 
det jeg aller helst 
snakker om“ Åsmund Flobak



6   / Forskning

#GUTTASTEMNING
Bakgrunnen for denne ar-
tikkelen er at forfatterne har 
oppdaget at det i etterdønnin-
gene av den mest voldsomme 
#metoo-stormen har kommet 
en reaksjon fra det mannlige 
kjønn. Kjønnet er rett og slett i 
krise. Fenomenet som obser-
veres forventes å ha vært tilst-
ede innad mellom innehavere 
av de mannlige kjønnskriteria 
lenge, men det har i den siste 
tiden lekket ut av det lukkede 
rom. Vi snakker selvfølgelig om 
#Guttastemning, en av vår tids 
mest mystiske (eller egentlig 
ikke) og altoppslukende syk-
dom

Epidemiologi
Sykdommen oppsto trolig hos pre-
pubertale usikre gutter på Østland-
et, som søkte et fellesskap hvor de 
kunne få utløp for tanker og lyster 
samtidig som behovet for å jamme 
med kassegitar ble dekket. En arena 
der alt er lov, der pils og kvinne-
diskriminering er nødvendig, og som 
hhv. konsumeres og forekommer 
uten hemninger. Når sykdommen 
nådde Trondheim er usikkert, men 
per dags dato er forekomsten høy 
og prevalensen anslås å være like 
høy på samtlige kull på medisin-
studiet.

Forløp
Sykdommen utvikler seg innen en 
folkegruppe, og har i begynnelsen 
et typisk ”relapsing remitting”(fig 1) 
forløp. Episodene har typisk minut-
ter til timers varighet, men dersom 
pasientene omgås hverandre tett 
over lenger tid kan episodene ha 
flere dagers varighet (Åre). Etter en 
RR-periode som går over uker til 
måneder vil sykdommen gå over i 
et sekundært progressivt forløp der 
anfallene glir over i hverandre og til 
slutt blir til en kronisk progredieren-
de tilstand. Det er usikkert hvordan 
sykdommen kan stoppes når den 

er over i sin Sekundære Progressive 
fase. Man håper sykdommen kan 
stagneres, men det er uvisst hvor-
vidt man kan komme tilbake til sin 
habitualtilstand.

Klinisk presentasjon
Et anfall kommer relativt akutt. Den 
viktigste utløsende faktoren er at det 
er mange baller per m2. En særlig 
interessant egenskap er at anfall 
ser ut til å opptre hos flere personer 
som er rammet av det samme sam-
tidig(fig. 3). Risikofaktorer for å ut-
vikle et anfall er flerstemt(fig 5) (eller 
ustemt(fig 6)) allsang og nakenhet. 
Mye tyder på at alkohol forlenger 
anfallenes varighet. Anfallene byg-
ger seg gradvis opp mot en tilstand 
der pasienten får en forbigående 
hyperakutt partiell afasi og i noen 
sekunder bare får ut ordet ”gutta”. 
Ordet gjentas deretter 3-6 ganger 
før pasientene kommer tilbake til 
seg selv. Eksempelvis kan det arte 
seg slik: «EEEHHHH, GUTTA, GUT-
TA, GUTTA!». Ledsagersymptom er 
keitete dansebevegelser eller at flere 
i samme situasjon lener hodene mot 
hverandre, gjerne fulgt av et eller 
flere klapp på en eller flere skuldre/
rygger. Anfallene stopper brått, og 
følges så av en postiktal fase av 
noen sekunders varighet der de 
rammede er orientert for både tid 
og sted, men trolig har amnesi for 
episoden. Dersom man (uheldigvis) 
har vært vitne til et anfall kan man 
forsøke å spørre direkte hva (faen) 
som skjedde. Det kan forventes 
kun diffuse eller avfeiende svar som 
refererer til navnet på sykdommen, 
altså «guttastemning».  Deretter vil 

gjerne samtalen raskt ledes over på 
noe annet.

Figur 1 Klassisk forløp av Guttastemning.

Figur 2 To pasienter som er tatt av guttas-
temning, under påvirkning av etanol.

Figur 3 Guttastemning rammer ofte flere 
individer samtidig.
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Diagnose 
Sikker diagnose: to hovedkriterier, 
ett hovedtrekk og tre bikriterier, eller 
fem bikriterier.

Sykdommen ble nylig kjent da 
den i lengre tid har vært skjult for 
allmennheten. Effektiv behandling 
er derfor enda ikke kjent og det op-
pfordres til forskning på emnet. Til 
tross for at det ikke er noen behan-
dling så vi oss nødt til å publisere 
en artikkel for å gjøre helseper-
sonell oppmerksom på denne raskt 
økende sykdommen.

Konklusjon
Forfatterne oppfordrer alle til å være 
oppmerksom på risikofaktorer og 
diagnostiske kriterier slik at man 
kan unngå at flere rammes av den 
virulente sykdommen. Vi håper at 
oppmerksomheten rundt sykdom-
men gjør at man kan klare å stoppe 
nye tilfeller på et tidligere stadium 
før sykdommen når sin progressive 
fase, og at det vil være en lavere 
insidens på nye kull. 

Figur 4 Kriterier for å stille diagnosen

Figur 5 En gruppe flerstemte gutter, tilsynelatende fornøyde, sannsynligvis uvitende om 
lidelsen sin.

Figur 6 Guttastemning i sin verste form. Oppfyller alle kriterier med unntak av “Biologiske funn 
og patogenese”.

Karoline Hübert Sohlberg
hübert@stud.ntnu.no
(f. 1996) overlege enhet for medfødte og 
arvelige nevrologiske tilstander, spesialist i 
nevrologi.
Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir 
ingen interessekonflikter.

Nora Strøm Arnøy
nostøy@stud.ntnu.no
(f. 1993) fagsjef Klinikk psykisk helse og 
avhengighet, NTNU. Lege i spesialisering i 
allmennmedisin.
Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir 
ingen interessekonflikter.
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Sannheten om Nord-Trøndelag 

Vi fra Levanger har merket oss at det har vært en hel del skepsis rundt Levanger-prosjektet og 
sett at mange mener at Levanger er et øde bondeland hvor folket sulter og hjerte-lunge-maskiner 
er fraværende. Vi vil med denne artikkelen AVKREFTE på det sterkeste slike ondsinnede løgner - 
Levanger er et frodende sted med lykkelige mennesker og hvor friske og sunne barn leker langs 
gatene!

Av: Ikke Børge Lillebo 

Anført av vår store leder og sol, Børge Lillebo, har vi 
på Levanger sykehus klart å bygge et fellesskap med 
våre kamerater basert på glede, kunnskap og velvilje. 
Femten heldige studenter skal få muligheten til å ta 
del i vår verden og reise hjem igjen etter fire år med 
legeevner som andre underlegne medisinstudenter bare 
kan drømme om. Vi ser frem til å ta i mot dere studenter 
fra det stakkarslige NTNU til et nytt og bedre liv, hvor vi 
kan tilby:

- Gratis bolig med svømmebasseng og personlig 
massør
- Ubegrenset med gratis mat 
- Garantert bestått eksamen
- Fadderuker ledet av faddersjef Børge Lillebo, med 
høydepunktet pub til (samme) pub
- Mye penere legefrakker enn på St Olavs
- Leirskole i Namsos en gang i måneden 
- Kjempegode hjerte-lunge-maskiner
- Fint vær hver eneste dag
- Unik link til Nord Universitet med muligheter for ut-
plassering i idylliske Bodø (eller enda lenger nord om du 
vil) 
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- Hypermoderne treningsanlegg fylt med kjekke, blonde medisinstudenter fra Levanger og omegn.
- Bedre patologer enn Sverre Torp som uansett ikke er velkommen til Levanger, for her ønsker vi nemlig KVALITET! 

Vi lover TETT én-til-én oppfølging døgnet rundt, og passer på at du ikke sier noe dumt eller gjør noen feil i løpet 
av studietiden din, som å ved en feiltagelse rote deg bort til togstasjonen med en billett sørover. I slike tilfeller vil 
vi trygt geleide deg tilbake dit du hører hjemme - hos oss. Ikke for å skryte, men Gudmund Hernes sa faktisk at vi 
har “Den vakreste campus øst for California”. Hva skal du sørover å gjøre?

Ikke nok med at sykehuset er hypermoderne - Levanger som en by er en voksende metropol. Det er ikke uten 
grunn at byen på folkemunne blir kalt “Nordens New York”. Vi er verdensledende innen design, media, matem-
atikk, homeopati, fysikk, astrologi, astronomi og ikke minst medisin! Det sies at Sjåk Nordrums nordtrønderske  
forfedre oppfant antibiotika lenge før Alexander Fleming da de kurerte den lokale syfilis-epidemien i 1887 med 
mugnet brød.

Så ikke nøl: Bli en del av eliten, og kom til vakre Nord-Trøndelag! Framtiden er din, kjære kamerat! Det blir så bra!   

Levanger sentrum sett fra Trondheimsfjorden.

Dr. Najeeb gir råd til fremtidige Levangerstudenter.
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Levanger, Trøndelags tjueandre beste jordbruksdistrikt, med fylkets niende største melkeproduksjon 
og hjemstedet til Per Sandberg, Frp’s gullgutt. Har du lurt på å søke deg til det nye studieprogram-
met i Levanger? Isåfall, her er det beste av det beste nordens Minsk har å by på:

1. Banken disco and bar

Blir du skremt av tanken på å miste Samfundet? Ikke frykt, Banken dico og bar er stedet for deg. De spiller høy 
musikk på natten, folk tisser i gangen og sover nakne over baren (kilde nedenfor). Hva mer trenger man? Sal kua, 
puss crocsa og slå ræ løs på Banken disco and bar.  

Av: Guro Stamland og Egle Navickaite
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2. Per Sanberg- Levangers stolthet 

Per er også hyppig discogåer. Noen ganger kan det gå hett for seg på byen, noe Per, som oss alle, har kjent på. I 
1997 ble Per dømt for vold etter å ha skallet ned en asylsøker fra Jugoslavia. Vi har alle vært der, Per, ikke tenk mer 
på det<3. 

3.   Finn kjærleiken i Levanger

Har ikke kjærestegarantien på NTNU funket helt enda? Vel da har du enda en grunn til å søke deg til Levanger. 
Kjøp en mann, få to barn og et slettet studielån med på kjøpet.

For å få inspirasjon til tips nummer 4 og 5 tenkte vi å bruke Google. Det som møtte oss var dessverre sparsomt, og 
vi ser oss nødt til å avslutte artikkelen der.
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Det som ei heller er en godt holdt hemmelighet er at 
det i Kraków finnes døgnåpne spritsjapper på hvert 
gatehjørne, hvilket betyr at hukommelsen til de reisende 
minner skremmende mye om sveitserost. Dette fører til 
at undertegnede er blant de som husker turen aller best, 
etter å ha opplevd den gjennom taktløse oppdateringer 
på sosiale medier og rasende gode festreferater. For å 
sitere Caitlyn Jenner: «Buckle up, buckaroos!», for dette 
blir et reisebrev uten like.

Turen startet grytidlig en novembermorgen da trøtte 
tryner trappet opp på Værnesekspressen med hånd-
bagasjen på ryggen, pilsen i jakka og hemningene trygt 
plassert under dyna hjemme. Allerede kvelden før had-
de noen ildsjeler smelt sammen og printet ut reisehefter 
til hele følget med nyttige gloser slik som «Rachunek, 
dziękuję!», «Dziesięć piw, dzięki!», og «Gdzie miesz-
kam?», samt kart over Krakóws hippeste vannhull og 
andre funfacts som at byen har en av de største tet-
thetene av strippeklubber i verden (ifølge partykrakow.
co.uk, Nocebo tar kildekritikk). Det ble en mindre strek i 
regningen når bussjåføren kikket strengt i speilet og ryn-

ket på nesen når den første ølen spratt, uten at gjengen 
lot seg avskrekke nevneverdig av det.

Promillen beveget seg i en kurve som ganske godt 
illustrerte et fly under take-off, og før de visste ordet av 
det hadde gjengen ankommet det som (ganske riktig) 
ble annonsert som «Party-palace» på AirBnB. I det 
nøkkelen gikk i døren ble ølen shotgunnet (og havnet for 
øvrig alle andre steder enn i munnen), champagnen ble 
sablet (slik at boblene gikk til føttene heller enn til hodet) 
og billig polsk vodka gikk både ned og opp på høykant. 
Det må sies at etter dette er det litt utydelig akkurat hva 
som skjedde når, hvor og med hvem ettersom promillen 
(ulikt flyet) aldri riktig landet i Polen. 

Til tross for tilslørede sinn blir det allerede første 
kvelden rapportert om at enkelte ikke fikk slukket reise-
lysten på flyturen sørover og bestemte seg nokså spon-
tant for å ta toget i retning Warszawa. Vedkommende 
forlater deretter toget på det han/hun/hen husker som 
en åpen, snødekket slette, for så å haike hele veien 
tilbake til byen. Det finnes ingen faktiske data på hvor 

Reisebrev fra Kraków

Hallo, kjære leser! 
Det er ingen godt bevart hemmelighet at store deler av kull 17 er veldig glad i å feste, særlig 
ikke etter at den sagnomsuste «Placebo festegruppe»fadesen fra i høst (det ryktes at grun-
nleggeren har ført opp «Gründer» under tidligere arbeidserfaring på CV-en sin) og nå har det 
store utland også ufrivillig fått ta del i denne kunnskapen. Inspirert av eventyrlystne faddere fra 
Placebo travellers (dog kull 17 ikke gikk i den smakløse T-skjortefellen), og i mangel på oppfinn-
somhet, tømte over 30 kullinger fadderukestøvet ut av lommebøkene sine og bestilte heisatur til 
Kraków med det mål for øyet å skulle oppleve (og krenke) en vakker og historisk by, drikke bort 
exphil-bekymringene, og ikke minst: le av medisinstudenter som ikke kom inn i Norge.
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langt det virkelig var, men haikeren melder om at det var både «veldig langt», «veldig mye snø», og «veldig, veldig 
kaldt.». Samme person går seg senere vill i jødekvartalet og presterer å sovne i gangen på et hotell vedkommende 
ikke bor på. Dette utløse en AMBER-alert hos resten av gjengen, som nå saumfarer byens politistasjoner samt det 
norske konsulat. Den bortkomne dukket ikke opp før neste morgen.

Mens noen forsøker å gjenopplive norske polfarertradisjoner bestemmer resten av gjengen seg for å undersøke det 
polske nattelivet, fra hvilket kull 17 ikke har noe som helst å utsette. De fastboende polakkene ber derimot kull 17 
om å vennligst «ikke lage høylytte flashmobs i gatene klokken tre på natten» og om å «slutte å stjele polske flagg 
og veiskilt på vei hjem fra byen». Kull 17 later ikke til å forstå polsk og fortsetter som før. 

Etter å ha fått slengt polske gloser etter seg hele kvelden bestemmer gjengen seg for å ha nach i kåken, hvorpå 
flasker blir utnyttet seksuelt for så å bli knust utover det allerede ugjenkjennelige gulvet. Andre forsøker å 
gjenskape sensuelle øyeblikk fra Magic Mike, men rapporterer om at glasskår på gulvet og grinding er ingen god 
kombinasjon. Kvelden kulminerer når en ekshibisjonistisk sjel, etter flere timers fravær, entrer stuen kun iført en 
brødskive (ref. 3 på gata). 

Nå skal det sies at gjengen presterte å sette ned flaskene en hel formiddag for å ta innover seg litt historie med et 
besøk til Auschwitz-Birkenau. Det bestilles guide til å geleide dem gjennom området og belyse gjengen med litt 
faglig påfyll. Til tross for dårlig matlyst later enkelte til å synes at historiene de får høre er såpass forferdelige at 
det lille som finnes av mageinnhold må vrenges like utenfor bussen. Dog noe reduserte klarer samtlige å komme 
seg gjennom løpet som guiden har satt opp og sier seg veldig fornøyde med det. På vei tilbake til Kraków påstår 
likevel guiden ettertrykkelig at det mangler noen fra reisefølget, men gjengen mener hardnakket at han tar feil og at 
det bare er å «kjøre da». Omtrent halvveis innser kull 17 at jo, de har faktisk glemt igjen noen i Auschwitz. 

Lenger enn dette strekker ikke rapportene seg og før man vet ordet av det er dagen for avreise kommet. Leil-
igheten forlates absolutt ikke slik den ble funnet, men til tross for dette får reiseansvarlig likevel fem stjerner på 
AirBnB og beskrives som «veldig rolig, ryddig, og ansvarsfull.» Etter å ha pakket bagasjen slik at samtlige i reiseføl-
get risikerer å bli registrert som smuglere i møte med norske tollere tar flyet av mot det langstrakte hjemland, og 
det meldes om polsk jubel i det fjerne.

I z tym mówię: do widzenia.

Nikolai J. Haug (kull 15)

Hjertet, det gjør en imponerende 
innsats dag inn og dag ut, hele livet

Håvard Ulsaker (kull 16)

Blodårene er kule. Det er stilig hvor-
dan de i sin essens er underlagt ba-
sale fluidmekaniske lover samtidig 
som de er gjenstand for komplekse 
biokjemiske reguleringsmekanismer.

Edvard Ilebakke (kull 17)

Pikken. Eneste organet som kan 
gjemmes bak en brødskive. 

Tre på gata: Hva er ditt favorittorgan?
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Lørdag kveld

Det er lørdag. Kveld. Jeg har nettopp gått av vakt. Nattevakta litt for sen. Som vanlig. Overlapping. Nytrakta kaffe 
til de som kommer på. De som gikk av takket nei. Skal jo på i morgen tidlig. Hjem og få sove nå. Helgeturnus. Alle 
hater den. Spesielt de som jobber kveldsvakt lørdag og tidligvakt søndag. Da gjelder det å komme seg hjem, få så 
mange timer som mulig. Jeg kan skjønne dem. Men for meg er det motsatt. Kvelden har akkurat begynt. 

Det laver ned ute. Snø. Masse snø.  Blir en fin dag for ski i morgen. En gjeng ungdommer raver forbi vinduet på 
kontoret. På vei til byen. På jakt. Skal nok ikke på ski i morgen. De lager fotspor etter seg i snøen. I morgen tidlig, 
når brøytebilen har vært her, er det ingen som kan se sporene de etterlater seg i natta. Det er flere som skal etterla-
te seg spor denne natta. 

Det hele begynte forrige uke. Den vanlige gjengen kom tuslende ned etter forelesning. De på første rad, som lurer 
på noe alt for detaljert selv ikke vi forelesere vet svaret på. Alltid sånn. Må beregne minst ti minutter i etterkant av 
hver eneste forelesning. Resten av studentene, som er slik studenter skal være, går ut av auditoriet med en gang 
forelesningen er ferdig. Pakker sakene sine. På vei til neste begivenhet i livet. For dem er forelesninger hverdagslig. 
Enser dem nesten ikke der de flyr forbi. Nok en 45-minutter hvor man hører om noe man skal pugge i mai. For 
meg så er det 1-2 ganger i året. Alltid spennende å se. Hvem er de nye studentene? Er de noe annerledes enn de 
forrige kullene? Som regel er svaret alltid nei. Det er alltid gjengen på første rad. Som har forberedt seg og stiller 
vanskelige spørsmål. Gjengen på bakerste rad som kommer for sent. Resten av klassen har lært seg det og holder 
av de bakerste benkene til de som sniker seg inn etter vi har begynt. Og så de i midten. Det store fellesskapet. Jeg 
var også en av dem, en av de som ikke stakk seg ut ene veien eller andre. Og så, når spørsmålene etter forele-
sning er ferdig, pleier jeg å pakke sammen sakene mine og gå tilbake til kontoret. Men i år var det annerledes fra 
de andre årene. 

Jeg finner veien bort til Kunnskapssenteret. Det er lyst i gangene, til tross for at det er nesten helt tomt på sykehu-
set. Møter bare en portør som triller en stakkar i rullestol på gangbroa over fra Nevro. Svinger til høyre før bibliote-
ket. Døra inn mot lesesalene er åpen.

Lyset skrur seg på nedover gangen mens jeg går. Er litt usikker på hva som venter. Hun hadde bedt meg om å 
møtes her. Der hun stod igjen helt til alle de andre hadde gått. Utenfor lesesalen med de røde stolene, hadde hun 
sagt. 

Av: Sexguden
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Jeg har med meg anatomibøkene mine. Legger dem utover pulten ved siden av der hun har åpnet pcen sin. Hun 
spurte om litt ekstra hjelp. Underarmsanatomi. Ikke det letteste å forstå. Lukten av sure tær, tårer og svette som 
vanligvis preger lesesalen er borte denne kvelden. Bare lukten av jenteparfyme og sminke. Har hun pynta seg for 
meg? Virker rart.

Jeg starter overfladisk. Forklarer innerveringen av fleksorer og ekstensorer. Forklarer hvilke muskler som virker på 
hvilke ledd. Plutselig griper hun tak i hånda mi. Tegner streker på underarmen min med fingeren. «Er dette m. flexor 
carpi radialis eller m. brachioradialis?» spør hun, og jeg forklarer.

Plutselig begynner hun å stryke meg over ulna. «Og dette? Flexor carpi ulnaris?» hvisker hun med ømhet i stem-
men. Jeg ser bort på henne. Brillene har hun lagt fra seg på pulten. Hun er mye penere uten dem. Hvor gammel 
kan hun være? Heldigvis over 18. Hva er det som skjer nå egentlig?

Mens fingrene hennes danser over underarmen min, kjenner jeg det begynner å krible. Ingen har tatt på meg sånn 
som dette siden nachet etter eksamensfesten i sjette klasse. Er redd det begynner å bule i scrubsene. De er ikke 
akkurat gode til å skjule sånt.  

Hun legger armen sin i fanget mitt. «Kan ikke du forklare meg hvor pronator teres ligger?» Hånden hennes ligger 
farlig nære bukselinningen min. Jeg griper tak rundt underarmen hennes, skal til å forklare. 

Plutselig går lyset.

«Det skjer når man sitter stille lenge nok» hvisker hun. Med ett er hånden hennes innunder buksa mi. Sykehusbuk-
sene har jo ikke belter. Lett inngang. Jeg merker det spenner seg til. Corpora cavernosa fylles med blod. Hånden 
hennes lukker seg rundt pikken min. Jeg sitter helt stille. Tør ikke røre på meg. Kan ikke risikere at lyset går på 
igjen. Er det overvåkningskameraer på lesesalene mon tro?

«Flexor digitorum superficialis et profundus» hvisker hun i øret mitt mens hun strammer til. Så begynner hun å føre 
preputium frem og tilbake over glans. «M. biceps brachii og brachialis som utøver fleksjon i albueleddet, sant? 
Hvilken akse er det bevegelse om egentlig?» Jeg klarer ikke summe tankene. Husker en foreleser som snakket om 
bevegelser om akser da jeg selv studerte. Vet ikke. Helt frosset fast i stolen. Klarer ikke bevege meg.

De myke fingrene hennes kiler opp og ned langs lemmet mitt, som stadig nærmer seg fullerigert tilstand. Hun 
merker det vokse inn i hånda si. Hun slipper ut et lite stønn i det hun skjønner jeg er på vei. Mens jeg sitter helt 
stille øker hun frekvensen mer og mer. Jeg kjenner det sprenge på. Håper hun sitter stille nok til at bevegelsessen-
sorene ikke utløses. 

Plutselig går det for meg. En hvit foss spruter ut i buksa. Går alltid kommando i scrubs. Hun kjæler litt mer med 
meg, før hun trekker hånda kjapt ut, lukker igjen pcen sin, tar på seg brillene sine og reiser seg opp. «Takk for 
hjelpen.» Jeg rekker så vidt snu meg og ser det lange blonde håret hennes bølge bak henne på vei ut av lesesalen 
mens lyset går på. 

Skilt ved fødselen I
Landslagshopper Robert Johansen har hentet 
inspirasjon fra hele Norges Andreas Gaustad.
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Aps landsmøte
Landsmøtejournalister: Bartemann og Sisteåring. 

Årets landsmøte i Arbeiderpartiet var minneverdig på flere måter. Deler av dette er behørig dekt i nyhetene, mens 
andre hendelser slapp sleipt unna medienes søkelys. Nocebo tenker da særlig på Aps fotokalender som ble laget i 
foajeen på årets landsmøte. Kjente og kjære (tidligere) styremedlemmer i Ap Sentralstyre dukket opp og fremtrådte 
etter lokal praksis sammen med de nyvervede. Trygge kilder sier til Nocebo at de nyvervede meldte seg inn i Ap da 
det ble klart at kullet deres frasa seg ansvaret for å arrangere Bal Medicorum (hvilken skam!, journ.anm.), slik at de 
dermed kunne bruke engasjementet sitt på noe mer «fornuftig». 

Vi printer her to av bildene, resten kan du finne på Nocebos nettavisløsning. Her kan du også finne fotoarkivet fra 
MSO på Gol og alt det vi ikke kunne trykke fra Åre, av sikkerhets- og skikkethetshensyn. 
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#MeToo-skandalen når FMH

Med et fakultet som deler initialene sine med “Fuck Me Hard”, er det ikke overraskende at fakultetet 
plages med anklager om trakassering i studiemiljøet. Vi har de siste ukene mottatt varsler fra elever 
fra samtlige kull som klager over det de mener er en uakseptabel praksis blant veiledere og forele-
sere. Her er utdrag fra noen av varslene: 

“I mai i fjor så ble en rekke mennesker, de fleste av dem jenter, tvunget inn i uniformer og låst inne 
på et rom. Vi fikk ikke forlate rommet før vi hadde gjort det de ba oss om. Strenge, gamle kvinner 
med fløyter ga oss instrukser, og for hvert fløyteblås måtte vi inn i et nytt rom. Inne på rommet ble 
vi møtt av stille menn med steinansikt. Vi gjorde ting vi ikke forsto, ble stilt inngående spørsmål om 
kroppen vår og deretter sendt rett ut igjen. Aldri har jeg følt meg så ubrukelig og jævlig. Mange av 
oss dro gråtende hjem.” 

“Var på uketjeneste på nevrokirurgen i forrige uke og fikk ufattelig stygge kommentarer på kledsel-
en min. Jeg syntes jeg gikk helt normalt kledd i skjørt og en kjempefin rosa bluse, men fikk streng 
beskjed om å ikke vise meg igjen før jeg hadde fått på meg riktige klær.” 

“Måtte undersøke en kunstig vagina til eksamen. Fikk kritikk for å ikke snakke med nevnt vagina. 
Ikke så veldig trakasserende egentlig, men ganske rart. Varsler uansett” 

“Ble bedt om å undersøke og tafse på magen til en person jeg ikke kjente. Så spurte de hva jeg 
drev med, og jeg svarte “Jeg hakke peiling, jeg”. Det falt ikke i smak, men besto gjorde jeg allikevel. 
Traumatiserende, men kunne vært verre.” 

Vi har kontaktet fakultetet med varslene, men det eneste vi fikk til svar var at denne praksisen fak-
tisk sto skrevet inn i pensum og i semesterhåndboka. Ikke nok med at dette foregår helt åpent på 
sykehusområdene, det er attpåtil blitt satt i system. Vi stiller spørsmålstegn til hva slags leger som 
kommer til å produseres av studieløpet vi går gjennom og vedder en kondom og en femtilapp på at 
Trond Giske rulleres inn i kull 18. 
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Hilsen fra SR
Ærede medisinstudenter.
Det er meg en stor glede å få sette noen ord på trykk i Nocebo som fakultetstillitsvalgt 3 for Det medisinske 
fakultet. I anledning velferdsmiddelutdelingen har fakultetsledelsen har bedt meg om å jobbe med relasjonsbyg-
ging mot studentene, og jeg velger derfor å benytte medisinstudentenes talerør til dette formålet, da 99% av de 
som søker velferdsmidler tross alt er medisinstudenter.

Mer spesifikt ønsker vi å takke MS Orch. Vi har de siste årene vært gjennom en lang og krevende prosess i jakt på 
synergiskaping, framoverlenthet og fremragende akademisering, og her har utarbeidelsen av det nye prosjektet 
LINK - Legeutdanning der Ingen kunne tru at Nokon Kunne bu stått sentralt.

Til vår store overraskelse var det ingen studenter som hadde lyst til å dra fra gode venner og fantastisk studiemiljø i 
verdens beste studieby for å flytte til gokk, uten å vite hva slags faglig opplegg de gikk til, annet enn Børge Lillebos 
lovnad om at det kom til å bli “så bra”. Vi trakk fram Harvard, vi trakk fram tverrfaglighet, klinisk kompetanse og 
ropte synergi til stemmen brast, og likevel: Ingenting. 

Da vi i vår desperasjon fant ut at vi faktisk måtte inkludere studentene i denne prosessen, var det én gruppe som 
svart på vårt kall: MS Orch. At halvparten av det aktive orkesteret tok på seg oppgaven med å pionere til Stjørdal 
kom ikke som en overraskelse, med tanke på det solide faglige utbyttet alle som drar til Steinkjer kommer til å få, 
og hvor mange oppegående og gatesmarte musikanter dette orkesteret huser. Likefullt setter vi stor pris på at så 
mange av dere tok ansvar og drar til Namsos. Som takk vil vi selvfølgelig holde vårt løfte om å tvangsrekruttere alle 
ikke-læmmer i Verdal til MS Orch gjennom innføring av klarinett-eksamen på våren i tredjeklasse.

LINK har med MS Orchs bidrag blitt en stor suksess. I betraktning av en mangfoldig budsjetteringsramme under-
støttes målbare indikatorer parallelt med et fremtidig velferdssamfunn. Sammenholdt med en tverrfakultær forsk-
ningssektor styrkes nettverket ut fra et omstillingsdyktig næringsliv, som vi har fått med oss på laget. Det sier vi 
oss like fornøyd med som læringsmålene på medisin.

Mange har kritisert oss for å være uklare i kommunikasjonen. Men det er ganske enkelt: Med utgangspunkt i en 
mangfoldig kunnskapsforvaltning prioriteres satsingsområdet i forhold til klare interne føringer. Etter en totalvurder-
ing av en regional kunnskapsberedskap kommuniseres satsingsområdet gjennom et fremtidig velferdssamfunn, 
samtidig som det under forutsetning av en desentralisert entreprenørskapssatsing kompenseres med incentiver 
innenfor rammen av tydelig profilering og differensiering. At studentene ikke makter å se dette, det er ikke vårt 
fuckings problem.

Derfor er vi svært fornøyd med at vi klarte å lempe rekrutteringsansvaret over på dere. Vi ser fram til deres bidrag 
også i den planlagte prosessen med utredning av praksis på Kyrksæterøra for Levanger-studentene. Ingenting 
er bestemt enda, men vi holder muligheten for loddtrekning åpen. For de som er bekymret for dette vil vi gjerne 
berolige dere med at dette bare er noe vi kommer til å ty til i aller ytterste konsekvens, etter å ha sett på alle mulige 
løsninger, uten at vi på det nåværende tidspunkt kan presisere hva disse løsningene innebærer. Samtidig vil vi 
presisere at vi ikke kan utelukke muligheten for en loddtrekning, men må holde den åpen. Men det er altså noe vi 
jobber med. 

Da gjenstår det bare å ønske dere et fint semester videre. Måtte det bli like bra som Børge Lillebo mener LINK 
kommer til å bli.

Med vennlig hilsen
Inga Skogvold Rygg
Fakultetstillitsvalgt (FTV)
Fakultet for MEDISIN og “helsevitenskap”, NTNU

NTNU
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Av: Jon Grønset

NTNU. Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet. Et fyrtårn av teknologisk kompetanse og framtidsrettet 
tenkning.

Innad i denne festningen av utvikling og sivilisasjon befinner det seg dessverre en liten samling mennesker som 
gjør så godt de kan for å motarbeide resten av oss. Det holdt tydeligvis ikke at Norge har satt av 260 milliarder til 
noen spennende fly så vi kunne være med på litt demokratisk bombing. Blackboard skal vi også ha – kjøp ameri-
kansk!

Studiehverdagen skal altså for titusenvis av unge håpefull defineres av en løsning som rett og slett er temmelig 
dårlig. Man kan jo bare lure på hva slags forbudte pulver, eksotiske dyr og verdifulle tekstiler disse individene mot-
tok fra Microsoft for å iverksette dette. 

Et e-læringssystem (sier noen under 50 år dette?), like oversiktlig som et utrivelig trafikkbilde fra en større, indisk 
by. Man kan stille inn og konfigurere hver minste lille ubetydelige detalj, men muligheten til å faktisk søke etter 
læremidler som blir lagt ut eksisterer ikke. Man må vasse gjennom en haug med mapper, der det forøvrig også 
virker som om foreleserne legger materiellet sitt i en kategori valgt ut etter terningprinsippet. 

De opplyste frelserne i Microsoft har forståelsesfullt nok valgt å prioritere andre ting, som muligheten til å sette 
valgfrie, depressive farger på de forskjellige gruppene man befinner seg i (de fleste fargene minner av en eller an-
nen grunn om hud med varierende grad av sirkulasjonssvikt). Vi kan heldigvis også delta i ukentlige quizer der fete 
premier kan inkasseres. 

For å dytte enda en brukt sprøyte inn i det som allerede er en relativt utrivelig bløtkake så påstår NTNU at diverse 
bygg og auditorium har gjennomgått oppgraderinger.

”Bygget (KS) oppfyller alle krav til passivhusstandard og har en årlig besparelse i netto energibruk på 1 900 000 
kWh, forteller avdelingsleder i Veidekke Entreprenør, - Torgeir Wiig, stolt.”

Javel? Putt da noen av disse kilowattimene inn i batteripakkene til foreleser-mikrofonene, og fyr opp et par kontak-
ter på hver seterad. 

Så var det timeplanløsningen. I stedet for den enkle saken som var 
koblet opp mot en læremiddelbank som tidligere, så velger NTNU 
å sende blodtrykket vårt til nye høyder. En eller annen folkehøysko-
leutdannet systemarkitekt snekrer sammen en løsning som ikke lar 
seg overføre til iCal/Google Calendar uten å trylle med adresselin-
jen, som en guffen internett-kriger fra det tidlige 00-tall. Det går 
altså an å trikse seg til en akseptabel brukeropplevelse, men det er 
så mye styr rundt hele prosessen. Man må rote rundt etter løsninger 
i et lite skrin fylt med avføring, i stedet for at de bare ... er der.

Helt til slutt synes jeg også greia med forelesninger som forsvinner, 
uten at vi får noen slags varsling, er noe som lett kan forbedres. 
I disse tider, der helseforetakene ikke ser ut til å tenke to ganger 
over det å outsource IT-løsninger så kan da ikke dette være noe 
stort problem? 

1: Ansett et par kremmere i et lavkostland med full tilgang til alt av 
interne systemer hos St. Olavs. 
2: Gi dem deretter en gammel Nokia, så vi kan få meldinger i et 
rasende tempo om endringer oppstår.
3: Problemet er løst/profitt.
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Nocebo anmelder: Hvite gutter 
sesongavslutning

Navn: Hvite Gutter
Regissør: Mats Bjørnstadjordet
I hovedrollene: Bendik Brunvoll, Kristian Eriksen, Stefan August Bennetzen, Magnus 
Nebb Sørensen
Antall sesonger: 1
Antall episoder: 11
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Dagen er her. Nocebos anmelder synker ned i sofaen etter en lang dag på lesesal. Jekker en pils og slenger beina på 
bordet. Etter å ha ventet på at dplay skal gi ut en ny episode hver dag av nyskapningen «Hvite Gutter» er dagen for se-
songavslutningen endelig kommet. Gjennom serien har vi blitt kjent med guttegjengen fra Oslos vestkant som går under 
navnet Knullegutta. Gutta som virkelig gir begrepet guttastemning en ny dimensjon ved å swipe kortet til far i baren og 
helle nedpå jäger. Gutta som filmer damene i nabokollektivet mens de skifter. Gutta som er Guds gave til damene. Gut-
ta som inviterer 98-damene på vors. Gutta som tilbringer mer tid uten skjorte enn med når de er på byen. Gutta over 
alle gutta skal endelig innta Åre. 

Første scene i episoden funker godt, og bygger opp stemningen til resten av episoden. «Sjeiken» av TIX spilles høyt 
i det vekkerklokka til Magnus «Nebbebass» Sørensen går av 06:00. I løpet av sesongen har vi blitt godt kjent med 
den dameglade bærumsgutten med pologensere, midtskill og caps.  Han tusler ut på kjøkkenet hvor Kristian Eriksen 
allerede er godt nede i havregrynsporsjon nummer tre for morgenen. «K-papa» er ansvarlig for hele turen til Åre, og har 
såklart booka den største hytta til seg selv og gutta sine. Nebbebassen og K-papa er to av gutta som nå skal sjekke 
inn på «Rølpehytten», som de selv har døpt hytta si i Åre, og bor sammen i tremannskollektiv i Trondheim. Tredjemann i 
kollektivet innehar en noe mer perifer rolle i serien, da rollen hennes stort sett er å sove hos typen og dermed stille rom-
met sitt til disposisjon. Det hender fra tid til annen at en av de andre gutta i Knullegutta sover i gutta-kollektivet, og som 
vi har sett i serien sover de sjeldent alene.

«Hun der er digg da!» Stefan August Bennetzen, i rollen som Steffgainz, sitter hjemme og drikker øl. Den tidligere 
skuespillerstudenten imponerer oss anmeldere i rollen som den langhårede damejakteren med evigvarende kondis på 
dansegulvet og de slueste triksene i baklomma. Han og seriens regissør, «Matsador» Bjørnstadjordet har begynt vor-
spielet før bussen går, og sitter og ser gjennom 98-damene de har invitert på vors en siste gang før de skal dra. I tillegg 
til å ha skrevet serien på en imponerende måte viser Matsador at han også kan invitere til fest. I anledning siste episode 
har han selv skrevet seg selv inn i serien, og får en mulighet til å vise fram den godt trente overkroppen sin. Med linjer 
som «Var fadderukene for korte?» og «Savner du russetiden?» har Matsador forfattet invitasjonen til ÅREts fest @Rølpe-
hytten som har gått ut til alle 98-jentene på kullet under. Målet med kvelden er klart: Knullegutta skal endelig få knulla.

Om vi sier at TV Norge treffer med oppbygningen til festen er det ingenting i forhold til hvor midt i blinken selve festen 
er. De visuelle effektene med innkjøpt strobelys og røykmaskin får virkelig formidla rølpefaktoren så til de grader. Det er 
nesten så vi kjenner lukten av russebuss hjemme i stua i det de yngre jentene spyr oppover veggen og gutta kaster på 
det svette håret. Bendik Brunvoll gjør en utmerket jobb i rollen som Jägerkongen Big Ben, og scenene der han om-
flokkes av damer som står rundt ham og gaper mens han heller Jäger i munnene deres står ikke tilbake for noen av 
festscenene på Penetrators-bussen i SKAM. Hele festscenen innhylles i russeslagere som «La det renne på den heite 
98-rumpa», og regissør Matsador viser igjen hvordan man skaper rammene for en vellykka kveld både på TV-skjermen 
og i virkeligheten. Gutta i sine fluorescerende russegensere med navn og logo på ryggen ser rett og slett ut som de 
konger der de står i midten av guttegjengen innleide yngre statistgutter, som vi mistenker er hyret inn for å få hoved-
personene til å se bedre ut. Man kan stille spørsmål ved moralen, men det er liten tvil om at det funker, både visuelt og 
også på festen. Guttastemningen nærmest stråler ut gjennom skjermen og ut i stua i det man skjønner at opptil flere 
av dem har fått napp på kroken. Taktikken med å invitere de yngre damene fra klassen under på vors fungerer etter 
planen, og episoden runder av serien på en perfekt måte. Med storslagne festscener, våte damer og kåte konger takker 
vi K-papa, Steffgainz, Big Ben, Nebbebassen og Matsador for følget gjennom denne sesongen Hvite Gutter, og Noce-
bo ser fram til neste sesong. 

Skilt ved fødselen II
Da Manchester Uniteds manager José Mourin-
ho ringte Arsenals Arsène Wenger og sa “vi gir 
600 millioner for chileneren(Alexis Sánchez,red. 
anm.) din” ventet noen hektiske døgn for Mattias 
Naranjo, som ble flydd med privatjet til London. 
Rutinerte Wenger prøvde seg på det eldste 
trikset i boka: “Chilener er chilener”. Avtalen gikk 
i vasken etter at Børge Lillebo fattet mistanke og, 
i retur for Naranjo, krevde en årlig treningskamp 
mot legestudentene i Levanger.
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Nocebo anmelder: Café Bevegelse 
Av: Kristian Svensson, Per Sveino Strand og Mattias Naranjo 

Etter å ha drevet KS-kantina i en årrekke, vunnet 
kakekrigen og viktigst av alt hatt flere innlegg 
i Nocebo, har Kake-Trond bestemt seg for å 
prøve nye beitemarker. I siste halvdel av mars 
åpner han en kaffebar på Bevegelsessenteret 
og Nocebo har fått et eksklusivt tilbud om å 
forhåndsteste noen av matvarene som vil bli 
servert. TrAMS hadde på uforklarlig vis også blitt 
invitert, men god stemning ble det uansett. 

Vi drifter inn på det ellers lite besøkte Bevegelsessent-
eret og finner oss frem til lokalet. Kaféen er nokså godt 
skjult inn mellom kontorbygg og møblert med et betrak-
telig mer innbydende møblement sammenlignet med de 
andre spisestedene på Øya. Vi blir møtt av en smilende 
Trond og et overdådig etegilde bestående av smørbrød, 
bakverk, kaker og en svært fristende pastarett. Dette 
var noe helt annet enn de tre undertegnende fra Nocebo 
hadde forestilt seg (en kopp kaffe og et par kakestyk-
ker), og humøret bedres betraktelig av tanken på at man 
slipper å lage seg middag i dag. For å sitere Per: “Det e 
ikkje nåkka som e bedre enn gratis mat og kaffe.” 

Trond, du drev jo fra før av en veldig vellykket og pop-
ulær kantine på Kunnskapssenteret. Hva fikk deg til å 
forlate den og starte på noe helt nytt og ukjent? 
- Jeg har alltid likt å utfordre meg selv. Jeg kan jo så og 
si ingenting fra før av om kaffe, så jeg tenkte at det ville 
være en spennende mulighet å starte kaffebar på Øya. 
Dessuten synes jeg at kantina på Kunnskapssenteret 
drives nesten litt for godt og kunne ha nytte av å få litt 
konkurranse. 

Litt dårlig skjult selvskryt der, da det faktisk er Trond 
selv som har vært primus motor bak KS-kantina. Men 
la gå. Trond forteller videre at han faktisk så og si ikke 
kunne noe som helst om kakebaking før en venninne 
meldte ham inn til Kakekrigen, så vi har store forhåp-
ninger om man snart endelig kan få tak i god kaffe på 
sykehuset. 

Vi lurte også på hvorfor en kreativ sjel som ham ikke 
klarte å finne på et bedre navn enn “Café Bevegelse”, 
og det viste seg at det faktisk er svært strenge regler 
for hva kantiner og kaféer innad på sykehusområdet får 
lov til å hete. Dermed kan vi ikke regne med en “Kafé 
Melena” på Gastro eller et “Emfysemhjørnet” på AHL i 
nærmeste framtid. 

Så hva kommer til å tilbys på Tronds nye kaffebar? Det 
viser seg til vår store glede at det kommer til å serveres 
en svært bred meny med et enda bredere prissjikt. 
Håndkvernet kaffe vil bli servert til vanlig kantinepris og 
dersom du er mer opptatt av å få mye mat for pengene 

Anmeldelser
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enn at maten skal være ferskest mulig så vil det være 
mulig å kjøpe gårsdagens smørbrød til halv pris. Denne 
idéen fikk Trond fordi det i svært mange år har kommet 
studenter rett omkring stengningstid og tigget etter 
gratis mat. Kudos til oss for det! 

Lista over mat som vil bli servert er lang: pasta, salat-
er, wraps, diverse smørbrød, svært mange typer kake 
(selvfølgelig), billige matpakker, boller, diverse bakev-
arer osv.. I tillegg vil det være allergivennlige tilbud for 
cøliakere og andre pingler, så ingen skal måtte gå sulten 
ut av kantina! 

Vi får fritt løyve til å fråtse i vei på det som blir servert, 
og blir imponert over hvor digg maten er. Denne man-
nen kan mer enn bare kake. Spesielt smørbrødet med 
leverpostei og hjemmelaget soppstuing var påfallen-
de god, og det var også den med skinke og mango-
chutney. Currypastaen var svært frisk og smakfull, og 
kakene var alle av ypperste kvalitet. Vi blir også servert 
gamle klassikere fra KS (punsjboller og den der søte lille 
brødfirkanten, hva er egentlig det? Godt er det iallefall) 
som er like gode som alltid. 

Dessverre blir ikke kaffemaskinen klar for bruk før 
åpningen, så vi fikk ikke smakt på de diverse kaffesor-
tene som kommer. Dog var den vanlige kaffen som ble 
servert på kanne veldig god, spesielt for en medisin-
student som for det meste har forgiftet seg selv med 
7/11-grums i over to år. 

Motesjef Mattias kommenterer på kroppen til Trond og 
sier at han er påfallende slank for å lage så god mat. 
Trond sier takk for det. Videre kommer Mattias med 
noen interiørtips og synes at det hadde vært veldig fint 
med noen koselige malerier eller bilder på veggene. 
Trond sier takk for det også. 

Uansett, hva kan egentlig kaffebaren tilby bortsett fra 
billige priser, god mat og god kaffe? Vel, det er mange 
ting som gjør denne kaffebaren svært ulik fra din vanlige 
sykehuskantine. For det første av alt har ikke Bevegel-
sessenteret en eneste forelesning og om den har en 
lesesal er den iallefall ikke mye brukt. Dette betyr at 
i motsetning til de andre alternativene så vil den ikke 
være overfylt med studenter som bare ville finne seg 
et sted å sitte i pausen i forelesninger. Dermed er det 
et ypperlig sted for å nyte en kopp kaffe i svært lite 
stressende omgivelser. Samtidig vil den være åpen til 
16:30, altså mye senere enn de andre kantinene. Det 
er også grupperom rett ved siden av kaféen, så det 
er gode muligheter for over gjennomsnittet trivelige 
kollokvier framover. Trond sier videre at han kommer til 
å vurdere å ha senere åpningstider og muligheter for 
helgeåpent dersom drifta går godt! 

Samtidig spår Nocebo at denne koselige og sjarmer-
ende lille kaffebaren vil være arena for svært mange 
Tinderdates innad på medisin i årene som kommer. Vi 
er allerede i planlegging av “Hookekart fra Café Beve-
gelse”, så stay tuned!

Følg Trond på Instagram: @trondvt og @godtservert
På Facebook: @godtservert 
På godtservert.no 

Anmeldelser
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Julekonsert med FøLyd

2017 er nå over, og man kan så vidt minnes at noe 
FøLyd-relatert hendte i julestria midt mellom Giskes 
føtale lem og goroa. Det var en julekonsert som på flere 
vis bar preg av Giskes MeToo-støttekampanje og den 
årlige goroskuffelsen, i alle fall på etterfesten. Dette 
er dog viden dekt på sosiale medier og trenger ingen 
videre forklaring.
 
Det man uunngåelig merket seg var at kun en ussel 
femtedel av billettene var til salgs; resten av setene var 
delt ut til familie og venner. I så måte var denne konser-
ten mer som juleavslutninga for 3. trinn på Singsaker 
barneskole, der både stemninga og oppbygginga av 
konserten var noenlunde den samme. Billettkrisen (og 
-prisen) førte til at bare noen utvalgte av legestudentene 
fikk delta.

I Øysteinsalen i Erkebispegården satte dette sitt preg 
på konserten. Med et publikum med en snittalder godt 
over pensjonsalder, var det få uforkalkede ører som 
kunne nyte Frost-joiken «Eatnamen vuelie» i skikkelig 
surround-effekt, som faktisk framstod imponerende. Ei 
novise og en klump meconium ledet oss lekkert videre 
til Bilyds framføring, der høydepunktet var «Sukker-

feens dans» av Tsjajkovskij. Omtrent slik en gjeng med 
strutteskjørtede koalabjørner ville framført Nøtteknek-
keren, hadde også Bilyd en (planlagt (?)) koreografi med 
et sjarmerende snev av improvisasjon/chorea. Det hele 
ble en sukkersøt affære av Bilyd slik vi kjenner dem, 
og de eldre til høyre for oss lo tidvis så de mistet både 
kamferdropset og gebisset. 

Foreldremøtet spant videre med Foetus som skulle vise 
seg fram sitt vide register. «God jul» fungerte godt, og 
«Et juleevangelium» var ei fri og heller freidig tolkning 
av Lukas’ kapittel 2 med flotte soloer, hestemasker og 
kakemonsterbrumling. I sidesynet kunne vi også skimte 
at dirigenten stadig sjekket stemmegaffelen for å på 
nytt konstatere at koret hadde sunket, slik som tradis-
jon er. Dataspillmusikken «Baba Yetu» på swahili øker 
mim(r)efaktoren ytterligere, og man føler seg plutselig 
som et barn med kwashiorkor – digg med musikkmat, 
men lite egentlig musikalsk føde i det. Solodiksjonen 
kunne hadde hatt godt av et swahilikurs (klikkelydene 
var fraværende), men dette kom muligvis fra uganda-di-
alekten. 

I fellesskap avsluttet FøLyd foreldrekonserten med 

Julekonserten denne jula var den beste noen sinne, var den ikke? Føtus (sic.) og Bilyd blir bare 
flinkere år for år. Helt utrolig, foruroligende utrolig. Ei jente ved sida av Nocebo brast i gledesgråt da 
noen i Bilyd sang som hennes nylig avdøde bestemor. Slik postmodernisme gjør Nocebo betenkt. 
Kan korenes skamløse infiltrasjon i en stakkars medisiners liv og virke, omkalfatre ens egentlige 
musikkforståelse? Nocebo besøkte julekonserten med ett mål for øyet – å være objektiviteten selv. 

Musikkjournalister: Kasper Schei og Sigbjørn Sæbø

Anmeldelser
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«Hvis det var meg» og «An Irish Blessing» som begge 
skapte gåsehud og frysninger av den gode sorten, før 
den påkrevde «Deilig er jorden». Publikum var strålende 
fornøyde og hyllet med trampeklapp og såpebobler. 
Linn Getz, professor i medisinske atferdsfag, formelig 
ristet av glede. Om konserten hadde hun følgende å si: 
«Jentene hadde godt av å synge med guttene, mens 
guttene klarte seg helt fint alene». Nocebos gravea-
vdeling har imidlertid avslørt at Foetus sang i bryllupet 
hennes og Sigurdsson på Island for mange herrens år 
siden, så man skal ikke ta dette sannhetsvitnet for god 
makrell. 

Nocebo konkluderer med at dette ble en vellykket 
foreldreavslutning, og at den derfor bar preg av at 
korene ble elsket uansett prestasjon. Tankene går til en 
halvsunn massepsykose (hva hadde MedHum puttet 
i bollene?), og massepsykosen fra Bjugn-saken ligger 
present. Men som vanlig takker Nocebo for reserverte 
plasser i front, og vi gleder oss allerede til neste år. 

Repertoar
Eatnemen Vuelie – Frode Fjellheim
Little Saint Nick – Brian Wilson
Midt i hårdest vinter – Gustav Holst
Sukkerfeens dans – Pjotr Iljitsj Tsjajkovskij 
God jul – Tore Sagen
Det hev ei rose sprunge – trad.
Et juleevangelium – Klovner i kamp
Majas vinterbån – Geirr Lystrup
Baba yetu – Christopher Tin
Mitt hjerte alltid vanker – H. A. Brorson
Når himmelen faller ned – Anne-Grete Preus
A Scottish Christmas – trad. 
Hvis det var meg – No. 4
Julemedley – Birgit Djupedal/Ingeborg Brun
An Irish Blessing – trad. 
Deilig er jorden – B. S. Ingemann
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Den store juleøltesten
Av: Sigbjørn Sæbø

En kald og mørk førjulskveld samlet Nocebos øltørste skribenter seg i en av redaktørenes krypinn 
for å anmelde årets svært varierte utvalg av juleøl. Gjennomførelsen av selve testen fungerte slik: 
Tanker, betraktninger og assosiasjoner ble usensurert notert ned og gjennomsnittlig score satt etter 
nøye beregning. Her får du resultatet:

Butikkøl

Nøgne Ø Hvit Jul: 7/10

”Lukta godt”

”Krydder på tunga”

”Smaker som en litt trist MTG-
tur, vann som renner ned av 
grana”

”Provoserende skum, eksplosiv 
dybde”

”Jeg liker trompeten”

Borg Juleøl: 6/10

”Alkoholikernes juleøl, ja for det 
her er billig”

”Man må huske at alkoholikerne 
er ekspertisen”

”Boksen ser ut som e Norwe-
gian fly”

”SERP! – Minus!!!”

”Heller borg enn vann på Kre-
ta!”

Hansa Julebrygg: 6-->7/10

”Åh, avrundet urt”

”Streng tysk aroma”

”Feinschmecker”

”Kontroversiell: Det nærmeste 
man kommer cider”

”Nesten så jeg vurderer å kjøpe 
den”

”Et hint av kygo”

Hansa Juleøl: 5/10
”Har vi ikke smakt på den før?”

”Har trua på denne, den er på 
boks”

”Lukter øl, smaker ingenting”

”Lukter som vaskeklut fra 
8-mannskollektiv”

”Dette smaker av første juledag, 
når man skal bli full”

”Frister å banke ned 15 
halvlitere av denne”

”Dårlig ONS, litt kjedelig, men 
funker”
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Hansa Julale: 4/10

”Ikke noe som er bedre enn 
karboniserte drikker drikker i 
kroppsåpninger”

”Fløt dårlig”

”Smaker som press-saft fra silo”

Tormod er full, klarer ikke ta still-
ing --> 5/10

”Smaker som fellesdrinken i ring 
of fire”

”Hissig fylde”

Amber Juleale: 5,1/10

”Appelsin etter nellikbehan-
dling”

”Flytende nellikkalender”

”Skummer bort i munnen”

”Apollo-nudler er populært på 
Mauritius” 

”Signifikant, sensuell og pro-
voserende”

Mack Julespesial: 3,5/10

”Litt dau, som gammel død”

”Død isbjørn, global oppvarm-
ing?”

”Har denne stått åpen i 3 tim-
er?”

Mack, Do they know its 
christmas stout: 2/10

”På etiketten er det to skjeggete 
menn som ser på barn”

”Det smaker jo vondt” 
Røykelunge

”Dette var airish kåfi”

Nøgne Ø Sur Jul: 7/10 med 
forbehold om ekstremt delte 
meninger.

“Råttent egg”

”Bedervet Heinz”

”Som en preken av en sørland-
sprest”

”Eddikessens”

”En viktig øl”

Nøgne Ø Norsk Jul: 3/10
”Den lukter jo fis”

”Da har du velduftende fis”

”Kveik, det høres ut som en 
hudsykdom”

”Den smaker litt trompet”

”Jeg liker egentlig ikke juleøl” 
Kasper

”Som med sex: første gang er ikke like digg, 
blir bedre med tiden”

”Mest cideraktig til nå, dermed den beste” 
Sindre

”Det skal ned, vi klarer det her”- Johanne heller 
ned på høykant

”Jeg gir den 2 fordi jeg fikk den ned” 

”Minner om gammel caravelle”
”Nudlene i Ukraina produseres i en fabrikk 
som tidligere produserte mat til astronauter”
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E.C Dahls Storebjørn Juleøl 
9%: 8/10

”Uh, sånn falsk gammeldags 
etikett”

”Sånn funky dessertfrukt (phys-
alus)”

”Nellik, vet dere hvordan nellik 
smaker?

  Det smaker hostesaft!”

”Jeg begynner å bli litt full jeg”

Jacobsen Golden Naked Christmas Ale 7,5%: 7/10

“STOR FLASKE”

”Langt navn trekker ned, flotter seg..”

”Veldig karamellpudding”

”Finnes flere typer karamell. Dette er knekk, ikke fløte”

”Får meg til å tenke på penisforlenger, hadde derfor lave for-
ventninger, positivt overrasket”

Tormod blir spanskinspirert av langt navn, 
stor flaske og ølen. Har sett dette i en bar i
Barcelona.

Nøgne Ø Rød Jul 8%: 10/10

”Åh, dette knuller i munn”

”Aprikos, det er det det er”

”Helt fantastisk”

”*Hikk* du er for edru”

”Det bitreste i grapefrukten”

Nøgne Ø Tradisjon 2017 7%: 
7/10

”Det høres jo ut som en russe-
gruppe”

”Hint av skogbunn, myr og 
lyng”

”Den var veldig søt”- Kaspers 
sjekketriks

Aass vellagret juleøl 9%: 6/10

”Urovekkende hint av soya”

”Balanserer bak på drøvelen”

”Digg, men smaker rart”

”Hvis dette er en karakter i GoT, 
er det The Hound eller The 
Mountain”

Sterkøl

”Kull 12 er så tragiske” Kasper er oppgitt

”Det lukter av bok”
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Christianssands Bryggeri 
6,5%: 5/10

”CB: Crazy Bilyd. crazybilyd@
gmail.com”

”Lukter luremus”

”Smakte julekonsert”

”Blir dårligere og dårligere jo bed-
re kjent man blir med den”

Gustavs Gull, prosent uvisst, 
anslagsvis rundt 6%: 8/10

”Slumpelump, bark”

”Faktisk ganske god, en av de 
bedre”

”Cudos, hva stod det for igjen?”

”Liker det Gustav har å by på”

”Beste til nå”

Aass/Bryggerihuset Kokos-
makronstout 8,6%: 5/10

”Tjæreaktig”

”Blikke kvitt’n når du først har 
fått’n”

”Lukta dønn soyasaus”

”Promille for pengene”

Fredrikstad Juleøl 6,5%: 4/10

“Bilær og båtær, råneøl”

Det synges gikk meg over sjø 
og land

”Luktet behagelig, smakte 
fløyelsmykt, som en god bord-
margarin”

”Eksplosiv, farlig sødme”
”Litt som en dårlig blowjob” – Guro har aldri 
opplevd dette, Sigurd bekrefter.

”Minner veldig om når mamma går på jokern 
  og spør etter rekesalat”

*De tre bilyderinnene i Nocebo er her inhabile*

”Det er bra, men kjedelig. Akkurat som Bilyd”

”Den må tvinges ned, akkurat som i...”

”Navnet høres illegalt ut” 

”Som øl 3/10, som soyasaus 8/10”

Aass/Bryggerihuset Lussekatt 
trippel 8%: 3/10

”Fargen minner om tissepose på 
sengepost”

”Nå gleder jeg meg til bilyd kom-
mer inn med... lussekatter på 
hodet”

”Får en 8-er pga ølkunst. Har aldri smakt
  lignende”

”Ta en vanlig øl, par spray med JIF så får du 
den her”

”Åh så vakker den er”
Sindre

Mack Juleøl 6,5%: 5,5/20

”Soyasausen gjør sitt gjensyn”

”Veldig mild til å ha en så freidig 
aroma”

Blomster-Jon innleder lang di-
skusjon om botanikk og blomsterheftet

”Hadde dette vært en sykdom ville jeg sagt 
eksem”

”Den har vokst på meg som en aggressiv tumor”
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Sidertesten – det siderske manifest
Av: Sindre Petersen og Jon Grønset. Interessekonflikter: Ingen. Sett fra hankjønnsperspektiv. 

Omsider er sidertesten her. 

«Hvorfor drikker han ikke øl?», 
«Hva er greia med at han sitter 
der som en annen tulling og 
drikker sider?», «Noen, *kremt, 
peaka på vgs». Dette er bare 
noen få av mange tanker som 
mer eller mindre notorisk flyter 
gjennom sinnene til tilhen-
gerne av øltyranniet. Tyranni 
er et sterkt ord, likevel er det 
dette ordet som best beskriver 
situasjonen slik den er i dag. 
Øvingspils, lønningspils, ei litta 
pils, møtes og ta en pils? , «øl 
er hellig ass», reparasjonspils,  
juleøl, sommerpilsner, utepils, 
blodpøl, blodsøl, bokkøl, brød-
fjøl, festivaløl, Fidjestøl, finger-
bøl og bondeknøl. Det er helt 
spinnvilt hvor langt dette faktisk 
har gått uten at noen har tatt 
grep. Vi trenger en revolusjon. 
La ølklassen skjelve av den sid-
erske revolusjon. Sidermenigh-
eten har ingenting annet enn 
sine lenker å miste. De har en 
verden å vinne. Siderfolk i alle 
land – foren dere!

Kvalitative studier peker klart i ret-
ning av at svært få liker smaken av 
øl fra starten av. Det er bittert, det er 
tungt, det er rart, rett og slett vondt. 
Smaken er helt ulik noe annet du 
har smakt i livet og som er kjent og 
kjært. Den strake motsetningen er 
naturligvis sideren. Den minner på 
mange måter om livets vann, nemlig 
brusen. Den appellerer til det unge i 
oss. På tross av hvor redde vi er for 
de forbudte frukter (jf. arvesynden 
og Edens hage) vet vi alle hvor digg 
det er med det søte. Belønningssys-
temet i hjernen går helt bananas; 
dette er det vi vil ha, og det vi 
trenger. Allikevel er det ølet som har 
gått seirende ut som den foretrukne 
alkoholdrikken i den Vestlige verden. 
Spesielt blant hankjønn skinner det 
gjennom at det er øl man skal drikke 

når man er ute med «gutta». 

Trenger det være slik? Hva er galt 
med å helle i seg pressede, her-
lige frukter fra de vakreste fjordene 
landet har å by på? Den nynorsk-
talende delen av landet jobber og 
står på for å levere flaske etter 
flaske med flytende gull – og så er 
det noen usikre pøbler som velger 
å pisse på dette? Det er rett fram 
provoserende. Selv på helt grunn-
leggende nivå fremstår det åpen-
bart hva som egentlig er det mest 
maskuline: Er det et fullvoksent 
erigert fertilt epletre med knallrøde 
og knallharde epler, eller en dvask 
og stusselig humlebusk uten særlige 
fremtidsutsikter? Ikke for å sette i 
gang enda en nature vs nurturede-
batt med påfølgende synsing, føleri 
og kontrafaktisk tankegang, men 
la oss komme med en brannfakkel: 
hadde vi tatt bort kultur og historie 
ville sider vært det foretrukne. 

La oss komme med en passende 
anekdote for å illustrere problemet. 
En fiktiv person, basert på ekte 
kvalitativ forskning, S. Omersby, har 
utviklet diverse strategier for å skjule 
det vi vil kalle ens drikke-legning. 
Go-to tilnærmingen i disse dager for 
Omersby har vært å alliere seg med 
yngre jenter (disse har nylig gått 
over til øl, men de ser altså unge 
nok ut til at det er troverdig at de 
drikker sider), og avtale at han får 
holde ølen til jenta, mens hun holder 
sideren hans. Drikkepress er ingent-
ing i forhold til ølpress. Å komme ut 
av siderskapet er noe av det tyngste 
et menneske kan gjøre. Det er noe 
som krever mot og karakterstyrke å 
gjennomføre. Alle vet at siderbåsen 
er noe begge kjønn setter deg i, og 
du kommer deg aldri ut. 

Som en selverklært ølprins, som 
gjerne banker ned 12 bokser på en 
kveld, må jeg si det satt litt langt 
inne å bli med på dette prosjektet. 
Ideen ble lansert av en noe be-
ruset Sindre, som hadde fått nok 
av tunge, asfalt/stercobilinfargede 
drikkevarer under den tradisjonsrike 
juleøltesten – og hvem kan vel si nei 
til de bedende øynene hans? 

Sider framstår for meg som noe 
uekte – en fargerik boks inseminert 
med estere, etanol og sukker – fjernt 
fra den trygge omsorgen som ølen 
har gitt meg i år etter år.
Det blir spennende å se om sider-
koalisjonen kan overbevise meg, 
eller om det blir en sørgelig op-
pvisning preget av farin, sitronsyre, 
E150a og E220. 

De fleste av produsentene vi tok 
kontakt med forut for denne testen 
møtte oss med en slags barnslig 
glede. Det gjorde ingen verdens ting 
at tidsskriftet det skulle publiseres 
i var en studentavis med et lettere 
tvilsomt rykte. Enten vi fikk refundert 
utlegg på vinmonopolet, plukket 
opp pallevis fra et særlig gavmildt 
bryggeri (terningkast 7 til Ringnes) 
eller få tilsendt en kasse – de ville 
alle bidra.

Med ett unntak. Hansa.
Med sedvanlig bergensk arroganse 
kommer det først en lang liste med 
spørsmål om testmetodikk, hvor 
testen skal gjennomføres, hvor 
mange som skal være med,  gjen-
nomsnittlig antall seksuelt overfør-
bare sykdommer i testpanelet, forel-
dres inntekt etc. Etter å ha grundig 
og nøyaktig gitt ærlige og herlige 
svar på essayoppgaven, kommer 
det en rask mail tilbake, der det i en 
belærende tone gjøres helt klart at 
slikt tull vil ikke Hansa være med på. 

Det holder altså ikke at Bergen gir 
oss Stian Blipp, Davy Wathne og et 
unorsk syn på konseptene intim-
sone og volumbegrensning – de gjør 
også sitt beste for å sabotere en 
av de mest ettertraktede artiklene 
Nocebo noen sinne har jobbet med. 
Ha dette i bakhodet neste gang du 
griper etter en sekser middelmådige 
Hansa-produkter på Bunnprisen. 

Hvil øynene på noe av den viktigste 
informasjonen du kommer til å innta 
dette semesteret, for her kommer 
resultatene. Testpanelet bestod av 
et sunt utvalg av begge kjønn og 
mange kull. 

Sidertest
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Somersby Apple Cider (4,5%)

Konklusjon/én setning: 
Smaker akkurat som den skal. Go-to 
sider.
Produsent: Somersby
Pris: 40,60
Karakter: 5/10

Sitater
«Russetida og vgs på boks – nostal-
gi!»
«Veldig middels.»
«Veldig veldig ryddig.»

Somersby Elderflower Lime 
(4,5%)

Konklusjon/én setning: 
En OK hyllest til hylleblomsten.
Produsent: Somersby
Pris: 40,60
Karakter: 6/10

Sitater
«Hva er hylleblomst og hvorfor drikker 
vi det?»
«Kunne vært litt søtere.»
«2 helt random smaker tatt ut fra sid-
ersmak-tombolaen.»
«Synes den var god, jeg.»

Somersby Sparkling Rosé 
(4,5%)

Konklusjon/én setning: 
Spylukten gir et førsteinntrykk som 
vanskelig lar seg redde.
Produsent: Somersby
Pris: 34,00
Karakter: 4/10

Sitater
«Lukter først litt oppkast, men det 
forsvinner etter å ha latt den få luftet 
seg»

Åkre Gard Edel Eplesider 
(6,5%)

Konklusjon/én setning: 
Litt svakere enn sin storebror, men 
god.
Produsent: Åkre gard
Pris: 142,90
Karakter:7/10

Sitater
«Smaker som en kort fengselsstraff»
«Er det cider?»
«Minner om en god husholdningsed-

Åkre Gard Edel Sider (12%)

Konklusjon/én setning: 
Det blir ikke mer nasjonalromantisk 
enn dette.
Produsent: Åkre Gård
Pris: 209,90
Karakter: 8/10

Sitater
«Smaker veldig hjemmebrygget hvit-
vin, med kullsyre»
«Man kan drikke mye av denne»
«Den kan tolereres da den er 12%»

«Ett hakk over ungdomsskolefylla»
«Ingen skjulte nyanser»
«Den byr på det den har å by på, og det den har å by på 
er svakt»
«Smaker som frukt. Frukt som noen har tuklet med»

Somersby Blackberry (4,5%)

Konklusjon/én setning: 
Radioaktiv, selvlysende. Lite god. 
Produsent: Somersby
Pris: 39,00
Karakter: 4/10

Sitater
«Ser litt radioaktiv ut?»
«Selvlysende neonparty! Hvorfor gjem-
mer de den i en boks?»
«Lukter saft – vi er da ikke her for å 
drikke saft»

«Skremmende nok bedre enn den forrige»
«Tilstrekkelig med sukker»

dik»
«Kanskje den skal chugges?»
Sindre: «Jeg vurderer å kjøpe nipplecovers»

«Skal den shottes?»
«Passerer blod-hjerne-barrieren som en drøm»

Sidertest
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Edel Is-Sider (10,5%)

Konklusjon/én setning: 
Elitesider for de ressurssterke.
Produsent: Edel
Pris: 299,90
Karakter: 9/10

Sitater
«Sex på flaske»
«Lukter litt eddik/gymhåndkle?»
«Dette hadde jeg ikke forventet!»
«Det kan bare gå nedover etter dette»
«Første gang jeg har drukket cider jeg 
har faktisk likt»
«Smud flaske»

Åkre Gard Edel Rosésider 
(6,5%)

Konklusjon/én setning: 
Tiårets mest relevante sider.
Produsent: Åkre gard
Pris: 149,90
Karakter: 8/10

Sitater
«Lukter litt julebrus»
«Prøver å smake godteri, men den får 
det ikke helt til»
«Dette er en viktig cider»

GR8 (4,5%)

Konklusjon/én setning: 
Litt som den svenske langrennstrop-
pen – udugelig, unyttig og uønsket.
Produsent: Vinfabriken Sverige
Pris: 18,90
Karakter: 2/10

Sitater
«Lukter som farin, smågodt og falsk 
ananas»
«Minus for plastflaske»
«Provoserende søt»
«Denne flasken gjør meg sint»

Strongbow Apple Ciders (5%)

Konklusjon/én setning: 
Britene prøver seg – får det nesten til.
Produsent: Strongbow
Pris: 39,90
Karakter:7/10

Sitater
«Den er grei, men alt blir kjipt etter 
den forrige»
«Mye smak. Vet ikke helt om jeg liker 
det»
«Smaker litt råttent»
«Vi må drikke fortere»

Äppelcider Rosé med smak 
av jordgubb (4,5%)

Konklusjon/én setning: 
Hold insulinsprøyta klar.
Produsent: Kiviks Musteri
Pris: 14,90
Karakter: 5/10

Sitater
«Den er jo svensk – nei og nei»
«Lukter som et kondom med jord-
bærsmak – min favoritt»
Sindre: «Mmm, jordbær»
«Trivelig cider»
«Diabetes?»

Handverk Cider med humle 
(6%)

Konklusjon/én setning: 
Testens klare vinner – anbefales!
Produsent: Balholm
Pris: 69,80
Karakter: 12/10 (!)

Sitater
«Sogn – eit lunt fjordområde»
«Dritgod»
«Fra i dag av så liker jeg cider»
«Dette er noe eget, noe unikt»
«Denne skal jeg faktisk kjøpe»

«Likte at den var litt bitter jeg»
«Som tequila – best når den shottes»
«Synes det her bare blir bedre og bedre jeg»

Sidertest
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Somersby Pear Cider  (4,5%)

Konklusjon/én setning: 
Skal du drikke pærer, drikk denne.
Produsent: Somersby
Pris: 34,00
Karakter: 7/10

Sitater
«Flytende pæreis»
«Den beste av de søte siderne»
«Kan fint fungere som ølsubstitutt»
«Bedre på flaske enn på boks»

Somersby Double Press Pre-
mium   (4,5%)

Konklusjon/én setning: 
Noe av det bedre fra butikkfronten
Produsent: Somersby
Pris: 34,00
Karakter: 7/10

Sitater
«Ser ut som en champagnebrus»
«Godt! Nesten som hvitvin»

«God sødme»

Aloha Classic (4,7%)

Konklusjon/én setning: 
Billig, bra og tacky
Produsent: Halmstad
Pris: 42,70
Karakter: 7/10

Sitater
«Fresh, smaker mye, smaker merke-
lig»
«Gompegodteri»
«Sukkerkick»
«Herregud»
«Bra å innta etter en øl-kveld»

Somersby Red Rhubarb   
(4,5%)

Konklusjon/én setning: 
Just another Somersby
Produsent: Somersby
Pris: 40,60
Karakter:5/10

Sitater
«Bedre enn jeg fryktet – og jeg elsker 
rabarbra»
«Rikelig med sukker»
Isak: «God IPA» - han har nå gått over 
til øl.
«Den gav meg et nyseanfall»
«Søt, sur, alt i ett – jeg liker det ikke»

Egge Gård Musserende Rosé-
sider 11%

Konklusjon/én setning: 
Egge gård viser muskler.
Produsent: Egge
Pris: 164,90
Karakter: 8,5/10

Sitater
«Skummet over. Ekstrapoeng»
«Nei, minus for prematur ejakulasjon»
«Partysider. 11% er nice»
«Perfekt ankomstdrink»
«Saft utgått på dato. Digg at den er 
syrlig»

Grevens pærecider (4,5%)

Konklusjon/én setning: 
Vi drikker heller skittent regnvann fra 
Bergen enn dette!
Produsent: Grevens (distribuert av 
Hansa)
Pris: 39,10
Karakter: 1/10

Sitater
«Er det lov til å helle ut denne?»
«Smaker dritt»
«Grevens cider ødela ungdomsskolen 

«Boblende hvitvin»
«Nesten så man får lyst til å ta mer»

for meg»
«Bånn i bøtta»
«Representerer alt som er feil med konseptet cider»
«Dårlig unnskyldning for en sider»

Sidertest

Konklusjon på neste side



38   /

Det er på sin plass med noen 
konkluderende og forsonende 
ord nå som artikkelen nærm-
er seg slutten. Denne testen 
har gitt oss mye, i form av 
både underholdningsverdi og 
kunnskap. Å kunne samle gode 
venner til et godt siderlag viser 
seg å være et privilegium og en 
gave vi unner de fleste. Vit-
sene satt løst, røverhistoriene 
kom på løpende bånd, og den 
brusende og søte stemninga 
som oppstod i vårt lille testlo-
kale var noe helt spesielt.

Bevisst eller ubevisst innså vi 
etter hvert at foran oss hadde 
vi to distinkte grupper med 
leskedrikker. Den første grup-
pen var delikate, velsmakende 
og gode drikker brygget med 
stolthet av norske småaktører 
med norske råvarer, især Har-
dangerepler. Produsenten bak 

en av våre personlige favoritter 
berettet om nettopp dette så 
fint: «Sommersby, Grevens 
og disse andre produktene er 
egentlig ikke sider. De kan mer 
karakteriseres som «rusbrus» 
da de som regel er laget av 
konsentrater, kunstige tilset-
ningsstoffer og etanol. Det som 
er synd er at det ikke er laget 
noe lov/regelverk i Norden som 
regulerer bruken av navnet 
sider; som f.ex i Frankrike. Det 
er den tørre sideren som vi og 
andre bønder i Norge ønsker å 
få fram i lyset; sider som passer 
bra sammen med mat og som 
mer kan sammenlignes med 
gode viner.”

Den andre gruppen var 
naturligvis disse rusbrusene 
som dessverre fremdeles kan 
markedsføres som sider. Som 
dere ser av resultatene og 

sitatene er det liten tvil om at 
testpanelet hadde lite til overs 
for konsentratblanding+kun-
stige tilsetningsstoffer+etanol. 
Spesielt fikk Hansas Grevens-
serie gjennomgå, med rette. 
Skru det av. 

Vi håper at denne testen og 
dette manifestet har kastet lys 
over den store siderjungelen 
der ute. Hvis vi får bare én 
person til å føle at det blir litt 
lettere å ta seg gjennom det 
tykke siderterrenget på butikk 
og vinmonopol, er det mer enn 
nok for oss. Hvis vi gjør det bit-
telitt enklere for bare én person 
å komme ut av siderskapet, 
har arbeidet vært mer enn 
verdt det. Skulle budskapet i 
dette manifestet spre seg i en 
rasende fart utover horisonten, 
så la det skje. Siderfolk i alle 
land – foren dere!

Sidertest
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Pils og Pizza til besvær

Nocebos journalister og resten av allmuen ved St. Olavs hospital oppdaget en rekke plakater hengende rundt på 
sykehuset torsdag morgen, den store dagen for Placebos generalvorsamling. Avtroppende blæstesjef i Placebo-
styret, Håvard Ur, hadde tydeligvis bestemt seg kvelden før generalforsamlingen for å bedrive valgkamp. Poser-
ende med et ansiktsuttrykk som vitner om en buttplug plassert på beste MSO-hytteturvis stirrer Ur velgeren rett i 
øynene. Kampsakene er klart og tydelig formulert, og Nocebos journalister (og redaktør) lar seg imponere av den 
avtroppende blæstesjefens verk.  Med slik valgkamp hersker det ingen tvil om hvem som vil bli valgt til neste leder 
på generalforsamlingen, som i skrivende stund påbegynner om en time. 

Imidlertid skulle ikke alle vise seg å være like fornøyde med plakatene som befant seg rundt på sykehusets om-
råde. Avtroppende nestsjef Nora Stuve avslører til Nocebo at hun ble oppringt av selveste sykehusdirektøren, som 
hadde fått en sint telefon fra Lab-kantina. Det viste seg nemlig at de ansatte i Lab-kantina stilte seg svært tvilende 
til at Håvard Ur skulle servere «Pils og Pizza» i LA21. Sykehusdirektøren ville gjerne bli satt over til Håvard Ur, og gi 
han streng beskjed om å fjerne plakatene han hadde hengt opp til ære for seg selv. Lab-kantina kunne rett og slett 
ikke tolerere at noen andre enn dem solgte pils og pizza. Nocebos journalister stiller seg her kritiske til Lab-kantina, 
som per dags dato ikke selger pils. Vi gleder oss til det kommer pils i kantina.  

Til tross for desperat bortforklaring om at det var søkt 
og innvilget skjenkebevilling fra kommunen, lot ikke Jan 
i Lab-kantina seg påvirke. De kunne rett og slett ikke 
tolerere at noen andre enn dem solgte pils (igjen: ????) 
og fakultetet gjorde som så mange ganger før. «Hva er 
det studentene vil? Har vi mulighet til å nekte studen-
tene viljen sin?»

Dermed ble det dessverre en generalforsamling flyttet 
til MTA i siste liten, hvor det var fulle trapper og folk 
stående bakerst i auditoriet. Håvard gikk på et bittert 
valgtap mot en jypling fra kull 17, og Nocebo ønsker 
ham lykke til med et år utenfor Placebostyret og med å 
få handlet i Lab-kantina i fremtiden.
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Nye i Placebostyret

Sekretær, eller på vei verden-
sherredømme? Du trodde kanskje 
Sverre er en søt og uskyldig gutt, 
dog sykelig opphengt i den O store 
meningen med perspektivemne, men 
hva skjer nå når han er på vei høyere 
opp i systemet? Vi gleder oss se deg 
erobre og gjøre Norge great again.

Sekretær:
Sverre

IT-ve

Vi har sittet ved siden av Ive i forele-
sning da hun slet med både OneN-
ote og Blackboard. Men det å være 
IT-sjef er jo så mye mer enn bare IT. 
Det er representasjon, symbolisme, 
eksemplarisme og andre fine ord. Men 
egentlig er det jo bare mail og fest og 
her er Ive den rette for jobben.

Økonomisjef:
Elfrid

Kjent for lynraske shades og enda ras-
kere bein. Sistnevnte kom godt med da 
kullet var på Krakow-tur, og Elfrid klarte 
å stikke av hele to ganger (og bli borte 
en god stund). Politi ble ringt, konsul-
ater ble besøkt, og Ølfrid kom til slutt 
til rette godt utover formidaggen. Hvis 
Elfrid klarer å legge like mye vilje inn i 
sitt verv som økonomisjef som i festing 
kan neste års regnskap bli en fantastisk 
affære. 

Vår nye blæstesjef Edvært. I hjerte 
ligger Anne B. Ragde og i lomma en 
diskolampe. Vi forventer herved nye 
høyder av blæsting fremover. Bare 
hold det like ekte og nakent som du 
gjorde da du tok dette bildet til blog-
gen din så kommer dette til å bli bra!!

Blæstesjef:
Edvært

Nestleder:
Thea

Stolt Thea som akkurat har kommet 
tilbake fra den fjerne østen med sin 
nye au pair. Thea har nemlig be-
stemt seg for å outsource alle sine 
nest-lederoppgaver da hun innså 
vervets omfang. Vi heier på dere!

Faddersjef:
Ingrid Heir 

Ikke vær redd kommende k18-
smårips, Ingrid har to fingre som nest-
en ser ut som en pistol og hun er ikke 
redd for å bruke den. Ingrid skal med 
andre ord passe godt på dere. Nytt 
i år er også at faddersjef skal sjekke 
pH’en og prosenten på all væske som 
blir gitt ut til hennes kommende fad-
derbarn. Det å passe på at ingen blir 
gitt helseskadelige midler er kanskje 
mye å be om, men en sånn person er 
altså Ingrid, vi gleder oss!!

Av: kull 17
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Da gjenstår det bare å si til vårt nye styre, gratulerer! Nå er det bare å utnytte maktposisjonene deres så mye de er 
verdt, så lenge det varer. La dere inspirere av andre ledere og nest-ledere høyt oppe, og start gjerne hver samtale med 
å få med at dere sitter i placebo-styret. 

For en fangst. Det syntes i hvert fall 
resten av styret, spesielt Thea. Ikke 
rart, for Sturla er jo født, oppvokst, 
og knekt i Bardufoss. Kom inn i styret 
gjennom kvota for nordlendinger og 
andre trengende. Sturla kunne ikke 
selv være der under valget, men var 
til gjengjeld tilstede gjennom en video. 
Det passet nok Sturla godt for da fikk 
han jo øvd seg på spørsmålene som 
ble stilt, noe som kom godt med da de 
passet på at ingen andre fikk gjort det 
samme. 

Idrettssjef:
Sturla

Festsjef:
Eirik/Snerken

Ser det ikke ut som denne karen kan 
holde den sjukeste konfirmasjons-
festen ever? Vi har hørt rykter om 
at Eirik til og med vet hvor man kan 
få kjøpt konfettirør! Fra spøk til alvor 
tror vi Eirik kan være den perfekte 
festsjefen, Eirik har nemlig erfaring fra 
politikken. Eirik står på lista til Valle 
Venstre så han har nok noen gode 
parti-fester under beltet. Vi satser på 
at neste års låvefest er inspirert av en 
viss annen låvefest Trine har snakket 
en god del om i det siste! Vi gleder 
oss til å rulle i høyet med deg!!

Leder:
Vigdis
Spontan, eller bare personlighetsfor-
styrret? Kom på genvors for kake, 
dro som leder. Uansett, vi har troa. 
Med Vigdis som navn følger vel også 
kunnskapen og visdommen som 
kommer med alderen man vanligvis 
har når man heter Vigdis. Skulle 
forøvrig ønske du var fra Bergen, da 
kunne vi jo dratt paralleller til Erna. 
Men du gjorde det ikke lett for oss, 
gjorde du vel Vigdis.  
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Dypdykk i arkivet

Tidligere toppsvømmer Anders Wold fikk maset 
seg til Nocebos første og siste forsideannonse, 
i en tid da Tinder ikke eksisterte. Ledestjernen 
i dagens Placebo Dolphins har prøvd seg på 
lignende fremstøt, noe vi heldigvis foreløpig har 
hatt økonomi til å avslå.

Mange har prøvd seg på ulike forklaringer på 
forskjellene i strykprosent mellom ulike kull, se-
nest i høst foreslo en artikkel i tidsskriftet “vari-
erende vanskelighetsgrad”. Nocebo har i alle 
år publisert langt mer plausible forskning: Elins 
kompendier ble vist som en høyst sannsynlig 
faktor(p=0,001) i forrige nummer og i år 2008 
gjorde vi rede for hvordan kaffekonsum korrel-
erer med strykprosenten.

Kartlegging av medisinstudentene sto på agen-
daen, hovedbudskapet ser du under. Ellers 
opplyser vi om at antall inkludert ble 177, hvorav 
46,9 % menn og 51,9 % kvinner. I tillegg oppgir 
2 personer henholdsvis “gutt fanget i hodet til 
Trond Sand” og “HULKEN fanget i en man-
nekropp.” 

Nocebo var tidlig ute med løsningen på hvordan 
man får vann gjennom sikkerhetskontrolloen da 
de testet “Ting det ville være morsomt å teste i 
en flyplasskontroll.” Et sammendrag av resulta-
tene kan du se nedenfor.
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Siden Sist
Juleblot
Nocebos notisredaksjon kan melde om at Juleblot vart ein fullstendig 
flopp. Som ein flipp-flopp eigentleg, gnagande inn mellom storetå og 
den nummer to. Trass i ein fantastisk raudvinsgløgg, bleikna kjellaren på 
Frimurarlosjen i minnet frå magiske Studenterhytta. Tvangsgraut-etinga 
var borte, ingen brydde seg lenger om ein hadde med seg medbrakt, 
og det lovde bandet var ein Spotify-speleliste med høg Mariah Car-
ey-faktor og eit navleskodande MS Orch utan sjølvinnsikt. Eit tidvis tomt 
dansegolv, generelt låg promille og fråverande kull 12 (som vanleg) gav 
låg festfaktor, og mange vil seie at det artigaste med årets Juleblot var 
turen heim og nachet som følgde. 

På veg heim kunne tilfeldig forbipasserande (les: Trygve frå Tyholt) òg 
kjenne på visse førstisars ekstreme eksponeringsbehov ved å bli interv-
jua slik Ari Behn ville ha framført sin dødselegi i LSD-rus. 

Nocebos notisredaksjon legg med skeptiske augnebryn merke til siste årets maskuline herretrendar. Tidlege tiders hype 
med bloddyre alpinklede er avleggs, og TrAMS’ machokultur slit med å overleve (såkalla «A-problem»). Årets trend er 
nemleg å vere partygut. Det gys nedover 
ryggen når ein tingar seg russeklede til Åre 
og drar på Paradise-tur til Marbella og Split, 
som om dette aukar kredibiliteten. Vi ser 
med skadefryd på korleis ryktet grev si eiga 
grav idet dei no vaskar sin Moët og gror si 
tredje brystvorte (visstnok òg nymotens). 
BI-mentaliteten er farleg nær.
 
Nocebos notisredaksjon minner om at ironi-
sk distanse ikkje er ironisk distanse dersom 
ein inst inne meiner det. Helsetilsynet er 
allereie varsla. 

Søtnosfeber



44   / Siden sist

Spørsmål fra utvekslingsstudent
Hello! I am an exchange student from Italy, and I want to try to socialize 
outside of the ghetto formerly known as Moholt Studentby. The first thing 
people told me when I said that I wanted friends was “try Tinder”. The 
second thing people told me was that I should join a student organisa-
tion. So, I checked out all the student organisations at FMH, and found 
“Medisinernes Håndarbeiderforening”. On Google translate this became 
“Medicine Handjob Community”. So I’m wondering: Will I get handjobs? 
Do I give handjobs? If so, do I get paid? And if so, how much? 

Grazie mille
Giorgio 

Julebord kull 17
Kull 17 tar fakultetets oppfordring om å forberede seg til deportasjon 
til Levanger med den største alvor og valgte å legge julebordet sitt til 
Malvik. Da det ble stilt kritiske spørsmål av undertegnede (”Hvorfor 
faen gjorde dere det, tar det ikke sånn en time å komme seg dit?”) var 
svaret: ”Det var faktisk ikke så langt å kjøre og vi leide buss. Men ja, det 
tok kanskje litt ekstra tid fordi vi måtte stoppe en del ganger på veien 
TIL julebordet fordi folk måtte spy”.   Det ble videre bemerket at  det var 
en “kjempefin låve altså! Det var langbord og sånne fine lys i taket og 
alt!”

Skjåk er nok tilfreds med at det nye kullet lever i troen om at Alt er 
bedre bare man kommer seg en time unna byen. Dersom kull 17 likevel 
ønsker å benytte anledningen til å arrangere fest i Trondheim nå mens 
de fremdeles studerer her kan det bekreftes at det finnes lokaler med 
både lys OG langbord, også i Trondheim by.

Placebosjefens hjørne
Hallo!

Nå har det gått en liten stund siden jeg offisielt tok over 
som Placeboleder, og på den tiden har jeg rukket å 
bli ganske godt kjent med hvordan Placebo18 er som 
styre! Det er spesielt tre ting jeg har lagt merke til:
Vi er OPPTATTE!
Nye styrebilder burde være lett å planlegge da jeg lagde 
Doodle med 72 ulike mulige tidspunkt, men neida! Det 
var kun tre tidspunkt vi alle kan på, og det gjenstår fort-
satt å finne en fotograf…
Vi er pinhorer uten skam.
Etter første revy hadde flere av oss allerede 4+ pins, så 
posen med pins må nok snart gjemmes.
Vi trives allerede utrolig godt sammen!
Latter, gode ideer og allsang står ofte på planen når vi 
samles, så dette blir nok et veldig fint år!

Sneiks on a plane!
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Sitater fra forelesning

«Som allmennleger kommer dere til å vasse i fettlever», 
Reidar Fossmark forteller om konsekvensene av fed-
meepidemien.

«Hallo, folkens, ver litt som Märtha Louise, tenk litt med 
magen.»Jon Magnussen, helseøkonom, om engle-
prinsesser sitt enteriske nervesystem. 

“Nå vet jeg ikke helt om jeg forstår spørsmålet.. Ikke 
hører jeg deg heller.” Skikkethets-Nils med en mindre 
skikket kommentar

“Dumt om feil pasient får skylda for gonoré. Da får syke-
huset skylda for samlivsbrudd. Kjedelige greier.” Jan 
Egil Afset dobbeltmerker alltid urinprøvene
“Noen pleier nesten å spy når jeg sier ordet Lippincott.”
Kåre Bergh introduserer Lippincott Microbiology på en 
god måte

“Stor, tung, grå og kjedelig. Unnskyld hvis noen er i fam-
ilie med forfatterne.”Ikke bare Lippincott’s Microbiology 
som får gjennomgå

Arne Sunde i reproduksjonsbiologi:
“Spermlageret i epididymus er stort nok til 30 ejakulas-
joner. Så damer, når gutten sier “Nå osjka æ itj mer” så 
sitter det i huet og ikke i pikken.”
“Gangene i vagina er som en landsby i midtøsten.”

“Jeg vet ikke om dere la merke til hva Hans Krokan 
sa..? Han sa det var trelaget. Det er ikke helt riktig.” 
Solhild Stridsklev sassy 
“Nord-Trøndelag er et kjempefylke for elgjakt.” 
Snikreklame for Levanger-deportasjon i forelesning om 
støy og støyskader for IC

“Hyggelig å se at så mange har klart å komme seg opp 
så tidlig.” Svein Nordbø påpeker et halvfullt auditorium 
08:15 mandag morgen etter Åre

“Det å være jente er, foreløpig i alle fall, ingen sykdom.” 
Berge Solberg vil ikke være noe dårligere enn Trond 
Giske #metoo

“Jeg vet ikke engang hva peroksisomer gjør jeg.”Vibeke 
Videm hadde strøket IAB-eksamen
“Det er disse reseptorene som reagerer ved mekanisk 
trykk, som for eksempel ved berøring- hvis en er heldig 
nok til å oppleve det da.” Trond Sand med et desperat 
rop etter menneskelig kontakt

“Skrapesyken er en sykdom hos sau som gjør at sauen 
klør seg, blir lam, og til slutt dør.”Svein Nordbø slår til 
med et unintended (?) pun i virologi-forelesning

“Hvis vi farger dette blått ser det ut som et julekort, men 
det er synd å sende kreft.” Torp synes signetcellekreft 
er et vakkert syn.
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Overhørt
« Hadde jeg hatt en penis hadde jeg trakassert alle 
kvinner jeg møtte», kull 15jente har forståelse for #Me-
Too.

«Jeg trakasserte han søte gutten på kullet i et og et 
halvt år», en annen jente i samme kull bidrar gjerne til 
#MeToo.

«På låvefesten gikk jeg rundt og tok bilder med blits av 
folk som klinte i buskene, ingen brydde seg», det er lett 
å være fotograf for Nocebo.

“Er Bodegaen et utested? Det er vel mer et paradis?”
Festglad jente på kull 16 etter å ha vært på Bodegaen 
uten å bli kasta ut for første gang.

“Hvordan vet man om det er innkast eller innskyt?” Ikke 
alle på Placebo FCJ har teorien på plass.

“Man får utrolig mye bedre effekt når man sniffer 
skummet, alkoholen går rett til hodet!” Overgangsfasen 
mellom Gunshow og Fabian.

“Har dere tenkt over at 02 er lovlig etter nyttår?”
Lem Røssum skjønte at det var lurt å gi seg på medisin 
mens leken var god.

“Du har to bein, stå nå på dem!” Dørvakta på bygget til 
overstadig beruset trønder på kull 16.

“Er det her jeg bor?” Overstadig beruset kull 16-gutt litt 
for tidlig fredag kveld.

“Har aldri skjønt greia med å ikke pule stygge folk, hva 
slags variasjon er det?” Det er ikke bare kostholdet det 
er viktig å variere.

“Æ har mange kontanta og pengeboka mi tål det ikke”
Gutt i kull 15 ser ikke bare positive sider ved storstipen-
det.

“Snittradiusen i Ungarn er 172 km/h.” Det serveres 
alternative fakta på vei til Budapest.

“Eksperter i team er tverrsam på steroider.” Femteklass-
ing forklarer yngre studenter hva som venter.

“Jeg trodde først Trond Sand var en prank.”
Kull 17

“Jeg har hørt at vi er det nye Kull 11.” Jente kull 17 be-
nytter dokøen i Åre til å imponere eldre studenter.

«Vi er det nye Kull 11»
«Hallo du kan ikke si det høyt så andre hører det!»
To jenter kull 17 prøver å bli venn med eldre studenter i 
dokøen i Åre

“D går da faen itj an at gutpålanj kjæm på nach hos MÆ 
for så å spæll for daman på MIN gitar.” Bitter 6.klassing 
innser at løpet er kjørt.

“E he vørre fiir gonjg te utlannje sia e starta på meddis-
in. Tri tå dæm he vørre i Åre.”

Ukjent helsestudent: “Hva er MCQ?” 

Samme ukjente helsestudent, (eller en kompis av den 
studenten? Usikker, satt med ryggen 
til den gjengen): Synes det er dumt at vi ikke får bruke 
hjelpemidler på eksamen. Da tester 
de egentlig hukommelsen vår, og ikke hva vi kan...

“Åjj, jeg var tidlig i dag!”
Jente i kull 16 fornøyd med å ankomme LA21 08:13

“Æ har seriøst en radær for svære kukær” medisinstu-
dine er storfornøyd med den siste tidens fangst.
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Kull 17
Trond Giske
Ulf Lerstein
Pornografi til mindreårige
Kristian Tonning Riise 
SR 
Senkning 
Ingentin g
Sykepleierrevy 
Krakow 
Salbutamol
Klæbo 
Levanger 
Pikk-bilder
Mycoplasma
Gratis kake
Cider
Haga
Tronds kaffebar
Kull 15 
Placebostyret 17 
“Jeg er kåt”

Legespritposten registrerer…

…at Damvall fortsetter å følge i sporene til Aas-Eng-
strøm
...at konseptfesten er død
…at det gikk fort
…at det va det ho sa
…at lenge leve FakFest
…at norske bryggerier er underutnyttet
…at i neste nummer frir vi til Trøndelags hjemmebrent-
produsenter
…at enquetten lever igjen! 
…at den dør nok snart igjen
…at det ikke er nok utvekslingsplasser til kull 15
…at de får sikkert plass i Levanger 
…at er det egentlig i eller på Levanger? 
…at de lærde strides
…at det beste er nok “utenfor Levanger” 
…at MSO har 40-årsjubileum
…at Foetus har 25-årsjubilieum
…at her blir det kamp om mest mulig blest og fanfare
…at ingen bryr seg uansett
...at vi ennå ikke har skrevet en tørrfiskanmeldelse
...at den kommer nok neste nummer 

Kull 11
Rune Øygard 
Terje Søviknes
Pornografi av mindreårige 
Kristian Tonning Riise
SL
CRP
Absolut Konseptfest
MedHum-revy
Krakow
Clostebol
Northug
Stavanger 
Pung-bilder
Klamydia
PVK-kurs 
Juleøl
Bjørgen
7/11
Arbeidsmoral
Placebostyret 16
Normale appeller 

Vi søkte vel ikke til Levanger, gjorde vi vel?

Inn    Ut
Til slutt
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