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Få med deg høstens 

fadderprogram 
og kloke ord fra Skogvokter og Kanzler

Nye og gamle studenter søker   

 
kjærligheten 

 
 

på bygg

Leser du for mange faglige bøker?  
‘Byggbiblioteket’ introduserer deg for 
bøkene som gir deg A i livet

Kast skolesakene, det er  

sommer!
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Nei, hva skal man si a? Den siste uka har jeg vært på fylla tre ganger, gjort ca. en halv øving og vært 
i tre forelesninger. Kjenner du deg igjen? Ikke det? Nei, jeg skjønner jo det. Når du nå leser Spikers 
Kårner utgave 3, sitter du antageligvis og pugger til eksamen. Hvis ikke, befinner du deg kanskje på 
en solseng i sydligere strøk, eller kanskje du (endelig) er tilbake fra ferie og godt i gang med høstse-
mesteret. 

Denne lederen skrev jeg fire uker før eksamen, aka den tida når semesteret tar en helomvending. 
Tida når spritflaska settes på hylla, «liv og røre»-chatten skrus av, og matteboka åpnes for første 
gang. Så er eksamen over, og moroa starter igjen. 

Du som ikke har skaffet deg sommer-
jobb, bør ikke fortvile. Du har masse 
tid til å rett og slett bare leve. Gjør noe 
gøy, les en god bok, dra på restaurant. 
Så får livet heller gå litt skeis, når du 
kommer tilbake fra sommerferie og 
lommeboka er tom. Til deg som start-
er i første klasse: Du har mye å se fram 
til! Fadderuke, ny utgave av Spikers, 
eksamensperiode, enda en ny utgave 
av Spikers, og deretter eksamen. 

Gled deg!    

Hei, nye byggstudenter!

Gratulerer med klokt valg av studie og velkommen til H.M. Aarhønen – Bygningslinjens forening. 
Vi er alle veldig glade for å ha dere her, og ser fram til å kickstarte studietilværelsen på bygg- og 
miljøteknikk i noen innholdsrike uker med fadderperiode. Her har fadderkomiteen planlagt et 
variert opplegg med konkurranser, quiz, grilling, fjelltur, volleyballturnering og diverse fester. Grip 
muligheten til å bli kjent med dine medstudenter og skaff deg venner for livet.

Etter hvert i semesteret vil dere også oppleve 
hva studielivet har å tilby (i tillegg til mange 
timer på lesesal). Her har linjeforeningen noe 
for alle. Enten du interesserer deg for idrett, 
frilustliv, musikk, sang og teater eller ønsker 
å knytte kontakter i byggebransjen. Ja, vi har 
til og med et eget byggeprosjekt på gang ved 
den flotte Hytta vår i Selbu. Her skal det byg-
ges badstue på dugnad av oss studenter. 

Mitt desidert beste tips er å være åpen for 
nye ting, slik at du finner noe du liker og som 
engasjerer deg utenfor lesesalen.

Hvis du lurer på noe underveis ikke nøl med 
å spørre oss i Hovedstyret, en fadder som går 
rundt i lilla/røde t-skjorter de første ukene, 
eller ta kontakt med meg direkte på kanzler@
aarhonen.no. Gleder meg til å møte dere alle! 
Kanzler out *mic drop*

Petter Jakola
Kanzler
H.M. Aarhønen – Bygningslinjens forening 

LEDEREn hektisk hverdag

Kanzlerklukk
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How to be a Studd-ænt

Norge er viden kjent for sin majestetiske natur og fortryllende atmosfære. Vi har både reinsdyr og isbjørn, havørn og hval, elg 
og moskusfe. Men et interessant fenomen i det norske dyrelivet, er de veldige migrasjonene som forgår i månedskiftet juli/
august. Her vil det, i løpet av knapt et par uker, foregå enorme utvandringer av Norges ungdom. De store strømningene går 
i all hovedsak til byer som Oslo, Bergen og ikke minst Trondheim. «Studenter» kalles de visstnok. Unge håpefulle, på vei ut 
for å finne seg selv og skape sin egen fremtid. Noen har allerede reist en del og mener de har sett verden, noen har bygget opp 
egenkapital for bedre å takle studentlivets kvaler, mens andre kommer rett fra 13 års skolegang. Men én ting har de til felles: 
De er ferske førstisser som ikke har peiling på hva det vil si å studere. 

For den musikalske: Bjelkeklang, Dragern, ByggBang
Lyst til å spille i orkester? Synge i kor? Dragern er byggs orkester, 
alltid på utkikk etter musikkglade studenter. Det samme gjelder 
Bjelkeklang, byggs blandakor som sprer sangglede på tvers av 
klassetrinnene. Eneste kravet for å bli med er en åpen holdning 
og et smil om munnen! Dessuten kan bygg by på sitt helt egne 
linjeband: ByggBang.

For den aktive: NTNUI, FK Steindølene, Vandrende Bjelke
NTNUI, eller NTNU Idrett, kan by på 56 (!) ulike grupper. Så 
hvis du har lyst til å lære å danse, sjonglere eller løpe orienter-
ing, så finnes det garantert et lag der ute for deg! FK Steindølene 
er byggs eget fotballag, hvorav det i dag finnes tre herrelag og et 
damelag. Om du heller har lyst til å dra på tur, er VB, eller Van-
drende Bjelke, anbefalt på det sterkeste. De arrangerer mange 
ulike turer og kurs i løpet av året, så det er bare å slenge seg på!

For den festglade: Samfundet, UKA
For å være «ekte» student i Trondheim er det seg hør og bør å 
ta et verv i en av de mange gjengene på Samfundet. Samfundet, 
også kalt Studentersamfundet, er studentenes eget «aktivitetshus» 
så å si. Her arrangeres det alt fra konserter til filmvisninger til 
debatter, og er definitivt en viktig del av hverdagen som student 
i Trondheim. I tillegg arrangeres festivalen UKA annethvert år, 
en begivenhet som virkelig er verdt å få med seg! Under UKA 
kommer det store og små artister til bartebyen, og skaper festglede 
som man sjelden har sett det. Absolutt noe å få med seg altså!

For ??? : Beton, Semen
Beton er et mystisk nonnekor (bestående utelukkende av gutter) som 
dukker opp her og der på byggstudentenes arrangementer. Mot-
stykket er munkekoret Semen (bestående ulekukkende av jenter).

For alle: H.M. Aarhønen
Redactionen, Krogjengen, Ceremonigjengen, Nettgjengen, 
Blæstegjengen...
Dette er bare stikkord for hva H.M. Aarhønen, byggs egen 
linjeforening, har å by på! Linjeforeningen er Norges eldste, og 
har som mål å inkludere alle på tvers av alder og klassetrinn. Det 
arrangeres bedriftspresentasjoner, quiz, hyttetur (til egen hytte), 
revy, og mye mye mer! Dette er en gyllen mulighet for deg som 
fersk student til å bli kjent med mange flere, på tvers av gjenger og 
årskull.

Tekst: Inès Blomvågnes
Layout: Ole Kristian Rønning
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FADDERperioden
2015
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Immatrikuleringsballet
2015
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FADDERPROGRAM

Dato  Dagaktivitet  Sted   Kveldsaktivitet  Sted

Man 15/8 Kom-i-gang-dag Stripa, Gløshaugen Grill, spill og bli kjent  Hovedbygget, Gløshaugen

Tir 16/8  Immatrikulering m.m. Gløshaugen  5-stjerners middag  Privat

        Immatrikuleringsfest  Samfundet

Ons 17/8 Info fra fakultetet Gløshaugen  Volleyballturnering  Dødens dal

Tor 18/8  4. klasse: Omvisning  Nidarosdomen  The Bygg Games  Gløshaugen

Fre 19/8        Låvefest    Fremo gård

Lør 20/8  Togafest  Høgskoleparken  Togafest   Samfundet

Søn 21/8 Tur med Vandrende    Quiz og karaoke v/Aarhønekroa Strossa, Samfundet

  Bjelke

Man 22/8       Ravefest med Broderskabet Skiboli, Gløshaugen

Tir 23/8  Teknologiporten  Lerkendalsbygget

  inviterer til grilling

Ons 24/8       Leilighet til leilighet  Møtested avtales med    

            faddergruppa

Tor 25/8        Aarhønen rundt   Gløshaugen

        Temafest     Strossa, Samfundet

Fre 26/8       

Lør 27/8  Arrangement i regi av     Avslutningsfest   Håndverker’n

  H.M. Aarhønen, hold av hele dagen   

Ons 14/9       Immatrikuleringsball  Samfundet

Lyst til å sende inn 
sladder? 

Legg oss til på snapchat 
aarhonen_gossip 

Følg oss på 
instagramkontoen 
spikersk

Vinneren av 
forrige utgaves 
konkurranse er 
Emmi 
Kristensen 
med full score! 
Hun vinner en 
bong på Kroa 
til en verdi av 
200 kroner

Fasit: 
1I 2F 3C 4A 5G 6B 7H 8J 9D 10E
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Som Kanzler nevnte i Kanzlerklukk, blir fadderperioden to innholdsrike og varierte uker. I tillegg til oppstart på skolen, vil disse 
dagene inneholde en rekke arrangementer og festligheter, men først og fremst mange fantastiske, nye klassekamerater. Mitt navn er 
Øyvind Fossum, og som Skogvokter har jeg gleden av å presentere programmet for disse to ukene med litt tilhørende informasjon. 

Vi starter når dere har installert dere og fått lagt fra dere bagene på mandagen, og derfra går det slag i slag til og med lørdagen to 
uker senere. Med skole på dagtid i tillegg til sene kvelder kan fadderperioden til tider oppleves som litt slitsom og hektisk, men 
først og fremst er den veldig, veldig morsom. Timene som investeres i deltagelse her er gull verdt, og båndene som knyttes disse da-
gene danner grunnlaget for det sosiale videre gjennom skoleåret. Med andre ord ønsker jeg å se hver og en av dere alle dager, men 
kjenn deres begrensninger, og sørg for å få dere nok mat og litt søvn underveis. 

Dere vil se en rekke folk med H.M. Aarhønen logo trykket på t-skjorter i ulike farger. Samtlige av disse er personer som ønsker å bli 
kjent med dere, og som svarer etter beste evne på alle spørsmål. I tillegg til fadderne deres, som vil bruke røde t-skjorter, vil jeg her 
trekke frem arrangørene av fadderperioden i sine rosa. 

Programmet på forrige side er en foreløpig utgave, og dere vil få en mer detaljert versjon i hånda når dere kommer hit i august. Små 
endringer vil forekomme, og vi skal sørge for å informere dere godt. På forhånd trenger man ikke vite så mye mer enn at det blir to 
begivenhetsrike uker, som bør møtes med forventninger og positivitet. Jeg håper dere vil føle at dere blir tatt godt imot her hos oss. 
Vi vil i hvert fall gjøre vårt ytterste for å gi dere en pangstart på en fantastisk studenttilværelse. Noen spørsmål vil det alltid være, og 
disse tar jeg imot med glede på e-post til skogvokter@aarhonen.no. 

Vi snakkes mandag 15. august!

Dato  Dagaktivitet  Sted   Kveldsaktivitet  Sted

Man 15/8 Kom-i-gang-dag Stripa, Gløshaugen Grill, spill og bli kjent  Hovedbygget, Gløshaugen

Tir 16/8  Immatrikulering m.m. Gløshaugen  5-stjerners middag  Privat

        Immatrikuleringsfest  Samfundet

Ons 17/8 Info fra fakultetet Gløshaugen  Volleyballturnering  Dødens dal

Tor 18/8  4. klasse: Omvisning  Nidarosdomen  The Bygg Games  Gløshaugen

Fre 19/8        Låvefest    Fremo gård

Lør 20/8  Togafest  Høgskoleparken  Togafest   Samfundet

Søn 21/8 Tur med Vandrende    Quiz og karaoke v/Aarhønekroa Strossa, Samfundet

  Bjelke

Man 22/8       Ravefest med Broderskabet Skiboli, Gløshaugen

Tir 23/8  Teknologiporten  Lerkendalsbygget

  inviterer til grilling

Ons 24/8       Leilighet til leilighet  Møtested avtales med    

            faddergruppa

Tor 25/8        Aarhønen rundt   Gløshaugen

        Temafest     Strossa, Samfundet

Fre 26/8       

Lør 27/8  Arrangement i regi av     Avslutningsfest   Håndverker’n

  H.M. Aarhønen, hold av hele dagen   

Ons 14/9       Immatrikuleringsball  Samfundet

SKOGVOKTERNS HJØRNE
Illustasjon: Marte Idland Midtun
Layout: Ole Kristian Rønning
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Marie Helene Bjørndal - Ceremonimester

Dette store smilet av en jente fra Frekhaug er Ceremonimester, som organiserer og 
ønsker alle velkommen til linjeforeningens tradisjonsrike arrangementer. Marie er 
en svært entusiastisk Brann-supporter og stamkunde hos husfliden. Dette fører til 
at mang en bekjent av henne blir (mer eller mindre) frivillig med, når Brann gjester 
Lerkendal. Egenproduserte votter og lester varmer heldigvis godt når trønderværet 
slår til og bortemålene uteblir.  

Frida Nilsen - Nettmester

Frida er en sprudlende ung dame fra Harstad (men er stødig nok på Stavangerdialekt 
til å overbevise deg om at hun egentlig er fra Madla). Til tross for dette, beviser hun at 
hun er ekte nordlending ved å bade i april og sette på partyjoik på fest. Ellers bruker 
Frida tiden sin på sosiale sammenkomster og festligheter, litt skole, og hun synes at 
det finnes morsommere ting å gjøre her i verden enn å trene.

Bendik Fürst Mustad - Vice-Kanzler

Bendik er en engasjert og sporty gutt fra Oslos beste vestkant. Han er på sitt tredje 
år i Hovedstyret og har nå, etter å ha styrt skuta stødig som Kanzler det siste året, 
inntatt rollen som Vice-Kanzler. Han er der for Kanzler Petter og alle andre, med 
sine gode råd og sin store visdom. Bendik er utrolig hyggelig, og han møter deg 
alltid med et smil i gangene på Lerka, eller en morsom spøk på kontortid på Høna.

Haakon Skar - Financeminister

Som Financeminister er Haakon stinn av gryn, og som den glupingen han er har han 
skjønt at mye penger fører til makt og damer. Han har kontroll på H.M. Aarhønens 
rikdom, men er ikke så opptatt av bagateller av typen innbetalingsfrister. I rollen som 
Financeminister står han ikke mye i rampelyset, men ettersom han er født med den 
perfekte kommentatorstemme vil du garantert høre fra ham i løpet av året.

HOVEDSTYRET

Petter Jakola - Kanzler

Petter Yes Coke er kanskje best kjent som kvinnebedårer, revysjef og Kanzler, men det som 
mange ikke vet er at han elsker å ta av seg skjorten på fest. Noen sier denne atferden kommer av 
en konstant trang til å vise brysthår. Hvorfor hår er så viktig for den skjeggete Bodøværingen er 
uvisst, men det ryktes at en Jakola uten skjegg er som en student på BI, glatt på utsiden og myk 
inni. En kan umulig ha unngått å høre det folkekjære tilropet: ”Han Jakola trenger forsterkn-
inga!” Men hva betyr denne ”hyllesten”? Jo, Jakola er faktisk mykere enn en utkrager av gummi. 
Her må det armering til for å forsterke det som ikke kan stå av seg selv. Til tross for brysthår og 
dialekt har Petter Jakola alltid smilet på plass, et kompliment på lager og ikke minst vinner av 
VHNUUP15 (verdens hyggeligste nordlending uten unntak prisen 2015).

HOVEDSTYRET Tekst: Hovedstyret
Layout: Thea Sophie Johannessen
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Øyvind Fossum  - Skogvokter

I fjor tok han fadderperioden med storm. Møtte opp andre dagen med skrubbsår 
og plaster i trynet, og rocka som en gud til ByggBang på låvefesten. I år er han sje-
fen for hele greia. Ja, du leste riktig, den høye mannen som tusler avslappa rundt 
på Gløs, har nå blitt Skogvokter. Øyvind kan få alle og enhver til å føle seg bra. 
Med et heilt dundranes bra fadderprogram, skal han nok få faddere og fadderbarn 
til å komme i godformen også!

Per Urnes - Krosjef

Per Jesper Josefson Urnes er en lættis fyr som er straight outta Trondenes. (Han 
er egentlig fra Bærum, men liker bedre å assosiere seg med Troms.) Som Krosjef 
har Per Jesper, sammen med Krostyret, ansvar for at Kroa har masse kule arrange-
menter og at det blir god S. På god S-fronten leverer forøvrig alltid Per Jesper. 
Heng med Per Jesper; da får du det lættis. 

Mari Eggan - Notarius Publicus

Mari kjæm fra Byneset, som er en liten kjøretur fra Trondheim. Etter å ha hatt 
utallige andre verv i blant annet Studentersamfundet og H.M. Aarhønen, har hun 
nå tatt turen innom Hovedstyret som Notarius Publicus. Mari har en sterk liden-
skap for motorsykler og hennes beste sjekketriks på byen er: ”Hei, vil du være med 
hjem og se på motorsykkelen min?”. Utrolig nok fungerer dette ofte, men det kan 
ha noe med hennes fantastiske trøndersjarm.

Ingebjørg Evang - Sjæfus Blæstus

Ingebjørg er klassens ubestridte ildsjel og gledesspreder. For å ikke legge merke 
til henne må du være både døv og blind, og om du ikke lar deg sjarmere er du en 
kald jævel. Som Sjæfus Blæstus lager hun kule plakater og sender ut morsomme 
bilder på e-post. Ingebjørg vil veldig gjerne bli kjent med alle, og om du vil ha god 
respons på en dårlig vits er hun personen å oppsøke.

Marcus Nilsen - Redacteur

Marcus er en vaskeekte rakker, som holder det ekte i sin litt rocka stil med 
stramme sorte jeans og den feteste skinnjakka du kan tenke deg. Han leder Redac-
tionen med jernhånd og sørger for solide og høye lesertall. Ellers er Marcus godt 
kjent som typen som ikke er redd for å invitere søte jenter til en saftig biff og et 
godt fylt glass med pinne-vin, simpelthen en kjernekar!

HOVEDSTYRETHOVEDSTYRET 



10



11



12

Tekst: Dina Eggum
Layout: Ragnhild Myrnes

Dinas Pingvinhjørne
Hei alle sammen! Sommeren nærmer seg, og tradisjon tro skinner solen i eksamensperioden. Jeg håper det går bra 
med lesingen, og ønsker alle lykke til på eksamen! For å roe nervene kan dere se på de søte pingvinene i dette Pingvinhjørnet: 
Bildespesial!

Da g jenstår det bare å ønske 
dere en riktig god sommer! 

Håper hver dag er like full av lykke 
som denne dagen var for meg!

I eksamensperioden er det lov å ha 
chille klær på!

Det er viktig å gå på tur, husk å 
lufte hodet! Ikke gi slipp på faglærer før du har 

forstått pensum!

Husk å ta noen pauser med g jengen!

...Og eventuelt kjæresten!

Stå på!
Det ordner seg selv om du ikke har 
peiling på hva du driver med akkurat 
nå! 
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Tekst: Ane Vorhaug
Layout: Winnie Ma

Byggr    mantikken

Leander van de Pontseele, 23 år (3. klasse)
Søker venninne, 16-34 år
Røyker ikke/nyter alkohol
Bill.mrk: In your dreams

Leander er en vakker mann på 23 år fra Europas navle, Belgia. Akkurat som sjokolade som landet 
er viden for, er Leander hard på utsiden og myk inni. Denne Drømmemannen™ er glad i trening 
og lacrosse, nesten like mye som han er glad i kylling. Tintin har sin Terry, og nå er også Leander 
på jakt etter noen å dele sine eventyr med. Kanskje er det deg?

Ingebrigt Davik, 21 år (2. klasse)
Søker venninne, 18-28 år
Røyker ikke/nyter alkohol
Bill.mrk.: Ingeborg David

Ingebrigt er en go’gutt fra Porsgrunn (ikke Skien!) som er like snill som dagen er lang. Du er ikke så  
flink på kjøkkenet, sier du? Frykt ikke! Ingebrigt vil diske opp med de smudeste middagene du har 
smakt. Liker fotball, så lenge alle behandler hverandre pent. Ingebrigt har et imponerende repertoar 
one-liners av typen «Strålende!», «Klasse!», «Sweet!» og «Aight!», og det vitner som kjent til en 
særdeles ryddig fyr. 

Ingeborg Onstein, 21 år (1. klasse)
Søker venn/venninne, 25-65 år
Røyker ikke/nyter alkohol
Bill.mrk: Penger

Ingeborg er ei bedårende, lita snelle fra Stavanger. Hjemme liker hun å chille i familiens Jacuzzi, 
eller nyte livet på seilbåten, etter en snartur i vinkjelleren på leting etter hennes favorittvin; 
en Château Haut-Brion fra 1989. Ingeborg liker sin vin som hun liker sine gutter; litt eldre og 
med bittersøt ettersmak. I tillegg etterspørres blondt hår, sporty vaner og en forkjærlighet for 
Frankrike. En feit lommebok er heller ikke å forakte. 

Øyvind Lavoll, 25 år (5. klasse)
Søker venninne 16-36 år
Røyker ikke/nyter alkohol
Bill.mrk.: Masse damer

Øyvind er en skikkelig kjernekar fra Sandefjord, og han bare elsker å ro. Du har kanskje sett han 
løpe opp bakkene til Festningen en fredags kveld, eller ro majestetisk nedover Nidelven en tidlig 
lørdags morgen. Med utallige meritteringer både nasjonalt og internasjonalt, er Øyvind en skikkelig 
trophy-husband. Han liker hunder bedre enn katter, men høyest på ønskelista finner du en kanin. 
Kaniner er søte og spretne, og det liker Øyvind. Øyvind kom til Trondheim på grunn av roing og 
kjærestegarantien, og det begynner å haste med sistnevnte. 

Interesse/sjekkereplikk sendes til spikers@aarhonen.no Husk bill.merk. så blir det videresendt til din utkårede snarest.
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Bøker er heilt strålande greier. No til dags er det litt færre som leser bøker enn før, noe som er synd. Ikkje at 
det å lesa bøker i seg sjølv er ein bedre ting å gjera enn andre, det finnes tross alt massevis av rasstappar som 
leser bøker hovedsaklig for å brife med det i diskusjoner. Nei, det er synd at folk leser mindre bøker fordi ei 
bok er finfin avkobling frå Samtiden™. Her er noen bokanbefalingar. For enkelhets skyld er dei delt inn etter 
personlighetstype. Kos deg.

PS: Viss du syns bøker er nørd så vennligst ta deg sammen. Du er voksen og snart sivilingeniør, du kan ikkje 
holda på sånn. 

Du er: Martin Ødegaard 
Fiender til vi dør, av Magnus Borgen

Dette er boka for deg som synes det er er på tide å avskaffe monarkiet og innsette Erik 
Huseklepp som president. Hm? Kva sa du? Liker du ikkje Huseklepp? Holder du med 
Vålerenga!? Skal me ta det på utsida eller?! Kom igjen, så skal eg knusa trynet ditt med 
min nyinnkjøpte utgave av Fiender til vi dør. Ja, den som handle om at Magnus Borgen 
har vore på fotballens mest intense hatoppgjør verden over, og skreve ein knallbra for-
telling om opplevelsen og bakgrunnen for dei forskjellige rivaliseringane! ….Unnskyld, 
uff, det var ikkje meiningen å bli så sint. Ska me ta oss ein liten runde FIFA eller kanskje 
spela einspretten? 

Du er: Globetrotter 
On the Road, Jack Kerouac

Fins det egentlig noe deiligare enn å reisa? Nei. Nei det 
gjer det ikkje. Å tilbringa meir enn tre netter på samme 
sted er eit nederlag, I hear you sister. Å ve på lesesal dag 
inn og dag ut er liksom ikkje like nice som å drekka Co-
ronas og preika om Livet med Max, ein pilot frå USA, 
i ein liten bondelandsby i Chile. Friåret før studiet, 
det var tider altså. Berre oppleva nye kultura liksom, 
komma litt vekk frå pottitlandet Norge der me går med 
nisseluene tredd langt nedover augene. For kvart nye 
land eg besøke så føle eg at mi eiga nisselue trekkes litt 
opp, men i det eg lande på Gardermoen igjen så trer jo 
passkontrolløren den rett nedover ørene igjen. Reising 
ass. Skulle ønska det gjekk an å ve på reise heile livet. 
Men siden det ikkje går så får eg vel nøya meg med å 
lesa On the Road, Jack Kerouacs tidløse skildring av 
livet på vegen, kåra til ein av det 20. århundrets beste 
bøker. Det er i det minste ein god trøst.

Avdeling for ufaglige bøker
Tekst: Mak Ćemalović
Layout: Ole Kristian Rønning

Byggbiblioteket
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Du er: Aspirerende prosjektleder  
Wonderboy, Henrik S. Langeland

Av og til sitt du i ein litt kjedelig forelesning og 
dagdrømmer. Du drømmer om dagen du trykker 
tittelen “Senior Vice President” på visittkortet, som 
selvfølgelig er samme visittkort som Christian Bale 
har i American Psycho (din favorittfilm). Høres dette 
kjent ut? Vel, då er dette boka for deg. Christian von 
der Hall er ein ein skinnande stjerne i Oslos nye 
multimediekonglomerat (#noemedmedia) SMG, og 
jobber med eit massivt prosjekt. Vegen til prosjektets 
ferdigstillelse er brulagt med kokain, dyre klokker, 
springing, S&M, intriger, litt Dag Solstad og eindel 
økonomiprat. Dette er ikkje like solid vegdekke som 
for eksempel asfalt, men det er riktige ingredienser for 
ein solid finansthriller.

Du er: Miljøaktivist 
Mengele Zoo, Gert Nygårdshaug

KLIMAET ER VÅR VIKTIGSTE KAMPSAK OG 
DESSUTEN ER LOFOTEN EIN NATURSKATT!! 
Fremkaller denne setningen ein varm følelse av mor-
alsk overlegenheit inni deg? Kjenner du ein voldsom 
trang til å dra ut og banka folk som kjøre bil til job-
ben, i stedet for å skaffa seg elsykkel? Då skal du lesa 
Mengele Zoo, Gert Nygårdshaugs populære bok om 
Mino, den unge guten frå regnskogen som drar ut i 
verden når han ser sin kjære skau lida. Den komme 
til å gje deg ENDÅ meir lyst til å ta da friåret du 
vurdere, der du blir med i Bellona og knyte deg fast til 
oljeplattformar. 

Du er: Konge Fyr™ 
The Game, Neil Strauss

Du savner russetiden, og syns egentlig ikkje det er så 
smud å gjera øvingar. Studiestøtten vare tross alt i 8 
år, korfor stressa med å bli ferdig når da e så mange 
jenter du endå ikkje har sjekka opp her i Trondheim? 
Viss du stryker i mange nok fag så kan du jo dessuten 
dumpa eit år, og då får du væra fadderbarn/fad-
der igjen og herregud det vil du jo ikkje gå glipp av! 
Egentlig driver ikkje du med bøker, det er jo tross alt 
litt dyrt med bøker og det er for faen ikkje gratis å ha 
fast bord på The Mint! Eg høre deg, men berre stol på 
meg: Dump ho jento frå Asker du holde på med. Kjøp 
deg den Versace-skjorto som han Grandiosa-Mads frå 
Aalesund hadde på Pærra i forfjor, du veit, den som 
koste 5 løk og som du har sikla på lenge. Ta den på, 
bland deg ein deilig Vodka Redbull og sett deg ned 
med The Game, sjekkeboka over alle sjekkebøker. Når 
du er ferdig med den kommer du til å til å ve glad for 
at du kvitta deg med ho frå Asker, for då skal det faen 
meg REGNE fitte!!!!

Sånn! Det var alle anbefalingene for denne 
gong, me håper du finner noe du liker. Har du 
innspel til bøker andre byggstudenter bør lesa? 
Send oss ein mail då vel! 
spikers@aarhonen.no / makc@stud.ntnu.no
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Mattrøst til studenten

Mushyfishypitakebab – For den rike

Dersom du har et tresifret(!) beløp på kontoen, ja, da har 
du råd til det meste. Kjøp inn pitabrød, grønnsaker av egen 
preferanse, kjøtt/fisk av høy kvalitet, og rømme. Varm 
pitabrød og kjøtt, kutt opp grønnsaker og bland sammen i 
pitabrødet. Ha på rømme og nyt retten med et glass iskaldt 
vann. Blir faktisk imponerende bra, fin rett å servere på 
første date altså!      

Rennende lykke – For middelklassen

Passer godt i overgangen mellom tre og to siffer. Ordet 
er suppe, eller flytende gull som det også kalles. Gullet 
finnes i mange forskjellige former, i hylle på hylle på hver 
eneste B(lod)unnpris. Heldigvis er gullet billig, og kan 
kjøpes i store kvantum dersom man ønsker å imponere 
middagsgjestene. Kjøp gjerne (billig) brød til, og kok opp 
ønsket mengde gull. Nytes best med et lunket glass vann til.       

Tårer fra den fattige – For den fattige

Hentet fra en (mat?)blogg, og det er så absolutt bånn i bøtta. 
Anbefales kun dersom saldoen er på vei fra et tosifret til et 
ensifret beløp. Kjøp inn nudler og sjampinjong. Kok nudler 
og varm soppen. Bland dem så sammen, og nyt med et 
glass varmt vann/uten vann. Bør helst spises med lukkede 
øyne, slik at man kan late som at soppen er kjøtt. Trist, men 
effektivt.

GRATISSHIT – For studenten

Saldo på null? Null problem! I andre etasje på Stripa er vi 
så heldige å ha Gratismatkjøleskapet Arne! Her finnes det 
mange innholdsrike overraskelser som man kan nyte godt 
av, og det er bare å forsyne seg med det man ønsker mens 
man venter på at kontoen skal lade seg opp til 100%. Et 
annet alternativ er å hamstre evig mange gratisposer som 
deles ut til studentene i ny og ne. Nøts, tannkrem, and 
sjokolade for days.       

Tekst: Andreas Halse
Layout: Ragnhild Myrnes

Studiestøtten til studentene er lav. Veldig lav. Man skal ha råd til husleie, man skal ha råd til pensumbøker, skrivebøker og skrive-
saker, og man skal ha råd til kvalitetsholdige drikkevarer og kvalitetsholdige festligheter. Og mat. Selvfølgelig skal man ha råd til 
mat. Men har vi det? Hvor ble det egentlig av mammas kjøttkaker og pappas kebab? Når kontoen beveger seg faretruende nær null, 
kan det være smart å finne nye og billige alternativer til mat. Test rettene på eget ansvar.
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Vandrende Bjelke har vært på topptur på Fløtatind. Fløtatind er en av de mest tilgjengelige toppturene i Romsdalen, og 
for mange toppturentusiaster er denne turen en favoritt.

Fra Trondheim satte vi kursen mot Romsdalen, nærmere bestemt Øksendal. Fredagen skulle brukes til kjøring til bun-
nen av fjellet, og på lørdag skulle vi gå opp på Fløtatind. Ni skiglade og noe spente byggstudenter var klare for tur. På 
turmøtet hadde det blitt gitt streng beskjed om at dette ikke var en tur for nybegynnere. Fra campen og opp til toppen 
var det nemlig estimert ni timers gange, fordelt på hele 1500 høydemetere.

Turfølget ble innlosjert i lavvo, og turlederne Simen og Lars sto for en nydelig énretters gourmetmiddag. Hakket kjøtt 
av storfe, kokt med de fineste urter og krydderblandinger, toppet med ris og fritert mais; nemlig meksikansk gryte. Til 
maten ble det servert noe som liknet øl, men som viste seg å være vann fra den lokale bekken. Det skal sies at bekken 
hadde utspring fra en gård 200 meter oppstrøms. Utrolig nok hadde ingen ubehag dagen etter.

Undertegnede hadde vært på Wildside kvelden før avreise, og var dermed kraftig redusert. Med nitten(!) kroner ølen 
og førti danseglade byggstudenter kan det konkluderes med at Wildside på en torsdag er en sikker oppskrift på en 
smertefull fredag. Likevel kan 800 milligram Ibux og noen timer søvn kurere det meste. Dermed var samtlige klare for 
de 1500 høydemetrene vi hadde i vente neste dag.

Etter seks timer vandring oppover i stekende sol, kom vi omsider opp på toppen. Fløtatind, som rager hele 1711 meter 
over havet, har en fantastisk utsikt. På toppen ble det nemlig diskutert om det var Molde eller Kristiansund vi kunne 
skimte i det fjerne. De lærde strides, men vi konkluderte med at fin utsikt var det uansett.

Med en time nedkjøring, først i pudder og deretter i sløsj, var samtlige enige i at dette hadde vært en fantastisk tur. 
Undertegnede hadde i hvert fall blitt solbrent på nesen.

Takk for turen!

Topptur til Fløtatind
Tekst: Eivind Fålund
Layout: Nina Bakken
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stRIPA

Tekst og illustrasjon: Marte I. Midttun
Layout: Per Magnus Korslund

Sendt inn av Marie (3.)
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Så til utgavens viktigste saker...

Eivind (1.) plukka opp ei søt lita snelle 
på x-russefest. Han fikk henne dog 
ikke med seg hjem, da det var søstra 
han fant.

Truls (1.) lurte til seg et aldri så 
lite hook på Elektrosamfundet. 
Og ja, ryktene sier at love is in 
the air… 

Byggstudenter har det om 
dagen ok pluss på beachen

Jeg åpner gjerne pilsen din, 
og sier også ja takk til en 
tannlegetime oftere enn 
andre

Standarden er satt for fadderperi-
oden 2016. Her har vi Skogvokter 
som demonstrerer hvordan det 
skal gjøres på Petter (1.)

Penetrators klokka 20:32 ja, 
riktig

Ryktene sier at Hanserud 
(5.) har vært utsatt for en 
katastrofal onani-ulykke

Godt sagt, Mayoo (7.)

Paparazziene lurte i buskene da 
Øyvind (1.) og Ingebjørg (1.) delte 
lunsjpausen sammen

Celine (1.) og ukjent hunkytank fra 
Nano.

Skal bare ha nytt PB med vennene 
mine i bakgrunnen #selfiealarm 
#hjelmenpåsnei

Sendt inn av Marie (3.)

Første dag i eksamensperioden og 
de har gravd graver vi kan dø i på 
Campus. Bra insj - Eirik (1.)

Sommerkroppen sponses av 
Tuborg

Slik skal Bovim holde seg 
skadefri

Tekst: Redactionen
Layout: Ole Kristian Rønning
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Sees til høsten!


