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Først må jeg si at det har vært en 
glede å tiltre rollen som Redacteur i 
Hennes Majestet Aarhønen. Jeg har 
overtatt ansvaret for et flott støkke 
avis og en herlig Redaction. Noen 
nye Redactionsmedlemmer, og 

noen gamle. Jeg ønsker å takke alle for god innsats ved dette nummeret og 
jeg håper vi kan fortsette i dette sporet i året som kommer.

Dette nummeret dere nå holder i hendene håper jeg inneholder noe for     
enhver smak. Det er bildespezialer fra diverse arrangementer. Det er plen-
ty med godt lesestoff. Og ikke minst en fantastisk Redacteur-artikkel som 
du leser akkurat nå. Det er en del nytt i denne utgaven sammenlignet med 
tidligere. Jeg kommer til å fortsette å sette mitt preg på blekka. Det håper jeg 
dere liker!!!!!!!!!!!1!!

Les videre i Spikers, og kom gjerne med tilbakemeldinger på hva dere synes 
om denne utgaven.

Shalabais for denne gang, folkens. 

Eskild Mikal Langnes Bakke
Redacteur i Spikers Kårner, Bygg- og Miljøteknikk sin linjeforeningsavis.

Redacteur
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Takk for meg, Kjære Byggstudenter.

Siden det nå er over 2 måneder siden jeg gikk av som Kan-
zler, er det på tide å takke for seg og ønske H.M. Aarhønens 
nye overhode, Emmi Kristensen lykke til. Jeg er sikker på at 
foreningen er i gode hender og at vi går nye spennende og 
innholdsrike tider i møte. 

Jeg vil også takke alle som har engasjert seg i Aarhønen 
i løpet av mitt år som Kanzler. Dere har gjort dette til et         
fantastisk og minneverdig år for Hennes Majestet! 

Med vennlig hilsen

Petter Martin Skjeldrum
Avtroppende Kanzler og ny Visekanzler, H. M. Aarhønen

Hei på Dere, Kjære Byggstudenter.

Håper alle har hatt en fin påske og fått ladet opp batteriene 
til en ny eksamensperiode. Våren har kommet til Barteby-
en og med det har det skjedd endringer i H.M. Aarhønens 
rike.

Jeg har tatt over stafettpinnen etter Petter Martin Skjel-
drum som har ledet linjeforeningen gjennom et år med nye 
gjenger under Hovedstyret og en viktig momsregistrering. 
Jeg vil takke han for den enorme innsatsen han har lagt 
ned, og jeg håper at jeg kan følge opp dette året. 

Undertegnede og resten av Hovedstyret ser frem til et nytt 
år fylt av moro med nye og gamle bekjentskaper. Fadder-
perioden blir like viktig som alltid og vi håper å engasjere 
flere byggstudenter i linjeforeningen vår.

Til slutt ønsker jeg dere alle lykke til med eksamener! Og 
sist, men ikke minst: Lykke til alle diplomstudenter!

Med vennlig hilsen

Emmi Kristensen
Ny Kanzler, H. M. Aarhønen

PÅSKEKRIM
Denne gjetter du aldri
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Steinar Nordal er kjent som både 
tidligere regent for H.M. Aarhønen  
og som en særdeles dyktig forel-

eser. Til tross for kjendisstatusen blant 
byggstudenter er han alltid hyggelig og 
imøtekommende. Jeg ble ønsket hjertelig 
velkommen inn på kontoret da jeg duk-
ket opp på vegne av Spikers Kårner for å 
få vite mer om denne populære mannen.

Inspirerende å forelese
Ved en anledning denne våren kunne 
man i 1.etg på Lerkendalsbygget se et 
kontor som var prydet med mange søte 
6-årsballonger, med en ekstra påtegnet 0 
etter 6-tallet. At Steinar Nordal blir 60 år, 
går ikke forbi i stillhet.  Dagen ble feiret 
skikkelig med både lunsjfeiring på jobb 
og lørdagskveld med venner, familie, kol-
legaer og barnebarn.
 I løpet av sine 60 år har Steinar 
Nordal tilbragt mye tid på NTNU. Han 
var selv en ivrig byggstudent fra NTH 
med spesialisering innen konstruks-
jonsteknikk. Bare 4-5 år etter at han ble 
uteksaminert begynte han å forelese som 
doktorstudent og vikar. Gjennom årene 
har han forelest for en rekke studenter i et 
stort spekter av fag, noe han liker: «Det er 
veldig bra. Det er faktisk blitt enda bedre 
med årene. For jeg merker at interessen er 
enda større enn den var før, og det gjør jo 
at det blir inspirerende.»
 Han kan spesielt huske en hen-

delse for noen år siden, da en gruppe 
studenter ba han om å låse døra presis 
når forelesningen begynte, fordi søvnige 
studenter som kommer for sent i timen 
forstyrrer.  Steinar Nordal er selvsagt 
for snill til å faktisk låse noen ute, men 
han er imponert over læringsviljen til         
studentene. 

Imponert av hytta
Nordal innrømmer at han selv ikke var 
særlig aktiv i H.M. Aarhønen når han var 
byggstudent. Det var aktivitet i foreningen 
på den tiden og, men det var preget av at 
færre engasjerte seg og at tilbudet langt 
ifra var så bredt som det har blitt den dag 
i dag. I senere tid har han uten tvil gjort 
opp for det litt labre aktivitetsnivået han 
tidligere hadde. Dette kan han bevise med 
en høyhetsdalje av 2.gren og høyhetstitte-
len H.H. Snikende Ullteppe. 
 Jobben som regent for H.M. 
Aarhønen syntes han var veldig spen-
nende og ålreit. Noe av det fineste var at 
han fikk såpass god kontakt med studen-
tene og at han følte at han bidro littegrann 
med å lage en slags kontinuitet. Styrene 
og kanzlere skifter jo hele tiden, men 
regenten blir værende og kan hjelpe til 
med å videreføre tradisjoner. 
 Steinar Nordal syntes dessuten 
at det har vært ekstra inspirerende å 
være med i den fasen hvor så mye har 
skjedd. Etter hans mening har styrene 

bare blitt bedre og bedre: «Jeg trodde 
det skulle dabbe ned, men det har det jo 
ikke gjort, det har bare økt hele tiden. Så 
kvaliteten på arbeidet og det å kunne nå ut 
breiere har bare blitt bedre og bedre.»
 Han nevner spesielt aktiv-
itetsnivået vi har i dag og alle mulighetene 
vi har med kor, fotballag, undergrupper 
og gjenger, turgruppe, byggverksted osv. 
Spesielt imponert er han allikevel over 
hytta: «Hytta for eksempel er jo et even-
tyr, ingen ville tro at det var mulig.» Han 
har selv vært på besøk på hytta, men har 
fortsatt til gode å overnatte der.

I skrivende øyeblikk nærmer det 
seg påske, noe en travel mann som                             
Nordal ser frem til. Ferieplanen er å dra 
på hytta i Ålen med familien der det blir 
påskeskirenn og alt som hører med. Er det 
en som fortjener en ferie, så er det denne 
mannen.

Tekst og foto: Marte Skibeli

Intervju med Steinar Nordal

 5 kjappe:
 - Øl eller vin? 
 Vin
 - Sommer eller vinter?
 Ja takk, begge deler
 - Hund eller katt?
 Katt
 - Middag eller dessert?
 Middag
 - Kvikklunsj eller appelsinsjokolade?
 Appelsinsjokolade
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Bakespalten

Mye har skjedd siden siste gang 
Rolf trakterte slikkepotten. 
Viktigst av alt er det nå en ny 

ceremonimester i byen, noe som skal ha 
ført til tøffe diskusjoner da Rolf nekter 
å legge fra seg kakespaden. Erika har på 
sin side stått hardt på for å presse fram 
sine egne bakverk. Og med Rolf i Asia så 
hun endelig sitt snitt til å vise hva hun 
kan. Bare to dager før påskeferien dro jeg 
derfor med meg Marte Skibeli og Caro-
line Larsen til hovedstyrets kontortid for 
å teste ut Erikas muffins. 
 Testen startet med en kikk på 
muffinsene. Hverken Marte eller Caroline 
er særlig imponert, og det hjelper lite at 
Erika selv klager over at muffinsene ikke 
ble som hun hadde tenkt det.

Jordbær 
Utseendet hadde kanskje ikke impon-
ert jentene, men det stoppet dem likevel 
ikke fra å bite ivrig inn i Erikas  første 
av fire muffinstyper: jordbær. Marte var 
lite fornøyd med konsistensen som hun 
mente var alt for klissete, men var svært 
fornøyd med smak. “Den her var jo   
kjempegod”, utbryter en tydelig fornøyd 
Caroline. Begge jentene gir jordbærmuf-
finsen terningkast fem, og Erika kan puste 
lettet ut enn så lenge.

Sjokolade
Denne var på forhånd stemplet som en 

klar favoritt. Skuffelsen er derfor stor når 
jentene først river av en bit. Dette var vel-
dig smulete, mener Caroline. Dommerne 
satt allikevel stor pris på sjokoladebitene, 
både av mørk, hvit og vanlig sjokolade -  
som til slutt redder dette fra å gå virkelig 
dårlig. Til stigende protester fra Erika 
presenterer testpanelet sine terningkast: 
En midt på treet firer fra Marte, og en 
streng treer fra Caroline. Oppgittheten 
står skrevet i ansiktet på Erika.

Blåbær
På tross av et ikke så imponerende              
utseende, var konsistensen her helt rik-
tig. Både Marte og Caroline er enige i at 
det er godt, men at det kanskje blir litt for        
kjedelig i sammenligning med jordbær-
muffinsen. På tross av et ganske bra resul-
tat velger derfor begge å gi terningkast fire 
til ceremonimesterens skuffelse.

Eple og kanel
Dagens siste muffins kommer i form av 
eple og kanel. Her er panelet igjen fornøyd 
med konsistensen, og Erika øyner nytt 
håp når det kommer fornøyde lyder fra de 
to i testpanelet. Marte er synlig fornøyd og 
i ferd med å rose muffinsen, når Caroline 
finner ut at eplebitene faktisk ødelegger 
en del for muffinsens konsistens. Erika 
mener bestemt at kritikken har gått 
over i det urettferdige, men kan likevel 
ikke klage når eple- og kanelmuffinsen      

mottar to velfortjente femmere. Riktig-
nok en svakere femmer enn den hun  ga 
til jordbærmuffinsen, presiserer Marte.
 Det er en tydelig preget cere-
monimester som sitter igjen etter at dom-
men har falt. Etterhvert stilner lovnadene 
om at hun kunne gjøre det bedre om hun 
bare fikk en sjanse til, og roen senker seg 
igjen over Høna. Kanskje er Erika i sjokk 
etter den knallharde dommen, og kanskje 
er hun klar over at de blandede resultatene 
nok kan lokke Rolf inn igjen i kampen om 
spalteplass. En ting er i hvert fall sikkert. 
Siste kake er ennå ikke spist, og bare 
tiden vil vise hvem som til slutt får be-
holde tittelen som Bachemeztær.

Tekst: Jørgen Mysen Kanestrøm
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Snodre (nei, det er ikke en trykkfeil 
red.anm.) er fra Drammen, nærmere 
bestemt Lier. Det vet du hvis du har 
snakket med han mer enn 5 minut-
ter. Som følge av dette drikker han 
kun Aass, spiser bare Lierepler og er 
en ihugga Godsetsupporter. Etter en 
feilslått økonomikarriere på Høgsko-
len i Lillehammer fant Snodre ut at 
det var Financeminister som var kal-
let hans i livet. Heldigvis for Hennes 
Majestet og hennes nettsider fant 
han ut at på egen hånd at han ikke 
var egnet som Nettmester. En, i følge 
han selv, funfact er at han er døpt på 
kvinnedagen.

Dette Er Det Nye Hovedstyret

Selv om du kanskje assosierer navnet 
Sebastian med krabben i Den Lille 
Havfruen, så er det denne gangen 
faktisk snakk om Hennes Majestet 
Aarhønens Nettmester. Du har helt 
sikkert sett denne mannen, som til 
tider kan minne veldig om Chew-
bacca i en rutete skjorte, traskende 
mellom Zevs og Big Ben. I følge 
han selv, sliter han med å ha lite nok 
penger på konto til å få studiestøtte 
og syntes det er svært dårlig at SIT-
kafeene ikke kan tilby verken foix gras, 
små poser med safran eller russisk 
kaviar. Til tross for at han er gammel 
nok til å kunne ha vært professor, går 
Sebastian utrolig nok bare i 3. klasse.

I løpet av sin tid i Blæstegjengen, rakk 
Christian å innføre «Ukas gullkorn» 
på slutten av nyhetsklukken. Med fil-
ipinske aner er han nemlig opptatt 
av at alt og alle skal få en happy end-
ing, og kanskje er nettopp det noe 
av hemmeligheten bak at han har 
klart å holde på dama si i hele ni år! 
Christian utgjør den ene halvdelen 
av trønderduoen som har klart å lure 
seg inn i HS, og har for anledningen 
anlagt en autentisk trønderbart i et 
desperat forsøk på å trekke oppmerk-
somheten bort fra sitt for øvrig ikke 
spesielt erketrønderske utseende. Med 
stil og smittende entusiasme skal han 
sørge for at du ser enda mer til H.M. 
Aarhønen i året som kommer!

Ærede Ceremonimester 
Erika Krone har ansvaret 
for gjennomførelsen av 
linjas arrangementer, og 
med Ceremonigjengen 
som sin høyre arm ser 
hun til at alle byggstu-
denter, samt seg selv, 
får hygget seg i Hennes 
Majestets rike i løpet av 
studietiden. Jenta fra 
Tjøme har nemlig alltid 
en plan A og B for sine 
arrangementer, og i 
denne sammenheng lik-
er hun å sitere Hannah 
Montana: «The best of 
both worlds.» Vi velger 
å tro at det hun egentlig 
mener her har sammen-
heng med det aktuelle 
faktum at, til tross for å 
være vegetarianer, så er 
hun stadig vekk på jakt 
etter et godt støkke kjøtt.

Siden Mak er fra Norge er han ikke god til å stå på ski. Siden 
Mak er fra Voss liker han å møte litt sent til alt. Siden Mak 
er fra Bosnia elsker han å se på Nytt på Nytt. Mak er nem-
lig fra Voss. Fra Bosnia. Og fra Norge. I tilfeldig rekkefølge. 
Han eter ikke sushi, men han er allikevel faddersjef. For som 
Vossnieren sier: “Bedre å sykle steinfort enn å ete frukt som 
ikkje e forbudt.” Favorittartist: “Vi tenne i Hausten”. Mak ut-
tales som Mack, ølen vet du! Mak er også veldig likt navn som 
forkortelsen til McDonalds. Det er sykt lættis/lættz.
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Sondre Balstad er  i motsetning til 
trøndere flest barteløs. Det er kanskje 
flauheten rundt dette som er årsaken 
til at han er mer glad i å ta bilde av 
andre enn han er i å bli tatt bilde av 
selv. Sondre er vanglivis blid der han    
danser seg mellom Høna og Egget. 
Hvis du ønsker å se Sondre sint må du 
enten si at Nikon er bedre en Canon, 
eller rote på Høna. Sondre brenner 
(kaffe) for jobben som Notarius, og   
elsker Post-It-lapper.

Bendik (20) er en mann i sin beste     
alder, en lett gazelle, en lerkefugl som 
spretter rundt i gangene på Lerka. 
Han starter “dagen derpå” med et glass 
vin for rask og effektiv restitusjon, før 
han legger ut på nye eventyr som får 
promilletesteren til å skjelve. Bendik 
har den fortryllende egenskapen å 
gjøre enhver situasjon munter, uansett 
hvor mye omgivelsene måtte sutre. Så 
hvor kan du møte denne flotte fyren 
for en oppmuntring etter en mislykket 
bodega-kveld? Add han på “snap” så 
får du garantert en “selfie” som røper 
hans “location” i de sene nattetimer!

Eskild Bakke (21) lever YOLO-livet. 
Han vier tiden sin til pixelering av 
bilder og dyrkingen av sine stadig 
voksende krøller. Eskild hater togaf-
ester, men liker SK Brann. Ut ifra disse 
opplysningene er det nærliggende å 
tro at Eskild ikke liker å ha det gøy, 
men det går sjelden en helg uten at det 
jekkes et tresifret antall pils i Casa de 
Bakke. Eskild elsker nemlig å ”drekka”, 
som han sier selv, en verdifull egen-
skap når han i nær fremtid bryter stu-
diene for å flytte til Birmingham og 
arbeide som torpedo. 

PM heter ikke PM! “Hva er det du sier, 
PM? Heter du ikke PM?”, tenker du 
sikkert. Jovisst er det sant! Han heter 
Petter Martin. Det helt klart at denne 
mannen har en agenda om å foran-
dre H.M. Aarhønens linjeforening, 
spesielt siden han har hatt verv som 
har ført han til makten raskt. Som 
Sjæfus blæstus har han spredt propa-
ganda om sine ideer, som Kanzler har 
han ført sine ideer til live og nå som 
Vice-Kanzler sitter han der  bare som 
den Gudfaren og bare “I gon give u an 
offer u cant refuse”. Det er vanskelig 
å stoppe PM når han kommer i gang 
med snakketøyet. Dette fordi han er 
tidligere NablaBlaBla-student.

Den første kvinnelige kanzler på 12 år 
heter Emmi. Bondedialækta hennes 
kommer fra Brumunddal, men Emmi 
har ikke norsk pass og det er Mum-
mitrollet som er hennes kulturarv.         
Inspirert av sitt store idol, Yoda, så ble 
hun valgt som leder over sitt eget lille 
Råd, og prøver å bruke sin kunnskap 
og kontroll til å trene opp HS i den
retning hun mener er rikitig. Lille 
Emmi har mye energi, noe som er 
tydelig der hun hopper og spretter 
rundt overalt og hun er verre enn 
Eivind Hellstrøm når det kommer til 
å rydde opp.
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Gir seg på Tinder

Rune “Rooney” Haugen Larsen (20) 
legger Tinder-appen på hylla. - Det 
var en vanskelig avgjørelse, men 
samtidig ikke så vanskelig. Selv om 
Tinder er morsomt, føler jeg meg 
ferdig med den greia der, forteller 
han til Spikers.

Tekst av Eskild Bakke

 Tinder er en svært omdisku-
tert sjekke-app der personer av forskjel-
lige eller samme kjønn blir spleiset med 
hverandre. Av de tabloide mediene blir 
appen omtalt som “utseende-appen”, 
“sjekke-appen” og “pule-appen”.  Rune 
Haugen Larsen forteller at det var venner 
som fortalte ham om appen før han startet 
med Tinder. - Jeg har en del kammerater 
i Moss som sa at de hadde møtt noen 
“darer” (østlandsk slang for “damer” 
red.anm.) via Tinder. De overtalte meg 
til å laste ned appen og lage meg en pro-
fil. 
 Rune ser tilbake på Tinder-tiden 
som en god tid: - Det er en casual måte å 
sjekke darer på. Og så er det selvfølgelig 
veldig gøy når man får en match.
 En match er når to personer har 
sammenfallende interesser, og begge gir 
tommel opp til hverandres utseende. Da 

får personene beskjed av appen om at de 
vil passe sammen og de får muligheten til 
å snakke sammen via chat. - Jeg pleide å 
åpne chatten med å si “Sup Gurl?”. Det 
pleide å slå an.
 På tross av dette sa det altså stopp 
for Svinndals store sønn (20): - Selv om 

jeg ikke var på Tinder for å finne kjærli-
gheten, for å si det sånn, ble det for mange 
useriøse folk der. Og for mange matches 
til at jeg klarte å håndtere alle, forteller 
Larsen og blunker. 

Bruker nrk.no
Selv om Rune Larsen enda ikke har slettet 
appen bedyrer han til Spikers Kårner at 
han har sluttet å bruke den. Han har også 
rukket å finne nye måter å drepe tiden 
på: - Jeg spiller en del SSG 2, Super Stick-
man Golf 2. Det er et golfspill der man 
styrer golfslagene til en strekfigur. Det er       
morsomt, sier han og forteller at appen 
kan kjøpes for 1 dollar på Apple Store før 

han fortsetter: - Jeg leser også mer nett-
aviser nå enn jeg gjorde tidligere.
 Selv om han ikke ser mye NRK 
TV foretrekker han NRK sin nettavis: 
- VG og Dagbladet har alt for mye dritt, så 
jeg leser stort sett nrk.no. Det er en god og 
ryddig nettavis, så jeg er en del inne der og 
holder meg oppdatert. Noe må jeg jo gjøre 
når jeg sitter på ramma.
 Etter at Rune opprettet Tinder-
profil har han fylt 20 år, og han tror kan-
skje dette også har noe å si for hans plut-
selige brudd med Tinder. - Det er klart at 
jeg har blitt mye mer voksen det siste året. 
Man kan vel si at jeg har vokst fra Tinder. 
Det er jo et “young mans game”, som dem 
sier i Statene. 
 Avslutningsvis forteller Rune 
at han nå skal bruke sine sjekkeevner på 
andre arenaer, og han ser samtidig inn 
i spåkula: - Tinder er på vei ned. Mer 
tradisjonelle sjekke-metoder er det nye! 
“Darene” vil ha gentlemen som meg, og de 
møter ikke slike på Tinder, forteller Rune 
Larsen til Spikers før han avslutter med 
et hint til damene om hvor de kan finne 
ham:- De finner man i Bodegaen.

Les Rune “Tinder-Kongen” Larsens 
beste Tinder-tips på side 25!

  “Nrk.no er en god og
   ryddig nettavis.”
  - Rune Larsen (20)

-Ble alt for mange matches til at jeg klarte å håndtere alle, forteller Rune Larsen (20)

FERDIG PÅ TINDER: Rune Haugen Larsen (t.v.) gir seg på Tinder.
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I anledning 200-årsjubileet for Grunn-
lova er på sin plass å heidre lands-
delen som har gjort så mykje for Noreg. 
I denne spalta avslørar SK noko av det 
som gjer Vestlandet så spesielt.

 Ah, Vestlandet. Midt i eit virvar 
av fjell og fjordar, med eit vegnett som får 
tyske ingeniørar til å bøye hovudet i skam, 
finn ein den norske nasjonens perle. 
 Men gjømt under isen i Josted-
alsbreen, på botnen av Geirangerfjorden, 
innbakt i kvar svele på ferja frå Kinsar-
vik til Utne, der ligg dei skjulte fortel-
lingane vestlendingane  har halde unna 
offentlegheita. Spikers Kårner har fått eit 
eksklusivt innblikk i kva som eigentleg 
har føregått der i vest. 

Vikingana i vest
Det har lenge låge i korta at Vestlandet 
skulle få den prominente posisjonen det 
har i norsk kvardag i dag. Store statsleia-
rar som Johan L. Mowinckel, Christian 
Michelsen, Herman Friele og no kanskje 
den største av dei alle, Erna Solberg, kjem 
frå vest.
 Noregs første internasjonale
ambassadørar, vikingane, hadde sin base 
i vest. Det positive biletet dei skapte av 
unge Noreg var sterkt medverkande til at 
det tyske ølkonsernet Hansa valde å legga 
sitt første utanlandskontor til Bryggen i     
Bergen. Med tida blei Bryggen så syno-
nym med tillaging av øl at denne proses-
sen er best kjend i Noreg som ”brygging” 
den dag i dag. Bergensarane har audm-
jukt aldri krevja ære for dette, og usjølvisk 
sa dei gong på gong frå seg kongesetet då 
det blei tilbode som takk, då dei unna dei 
andre delane av landet denne gleda.
 Ved å busetje seg i ugjestmilde 
fjellsider og på små holmar langs kysten 
oppnådde vestlendingane ein kontakt 
med naturen dei flittig nytta til resten av 

nasjonens beste. Når fiskarar frå Jæren 
på  seint 1960-tal oppdaga at fisk i Nord-
sjøen vart vorten dårleg, kontakta dei 
snarast myndigheitene i Oslo. Det norske 
oljeeventyret var eit faktum og området 
blei namngjedd etter det fiskeskøyta i 
hadde meldt inn til fastlandet: ”Ekofisk”, 
jærsk for ”ikkje god fisk”. 
 Fortsatt er fiskarane på Jæren 
øverste rådgivande organ i Statoil, og 
Helge Lund har i private samtalar ved-
kjent at funn som Gullfaks, Statfjord og 
Ormen Lange aldri hadde vore mogel-
ege utan hjelpa frå Fiskarrådet.

Nynorsk er bra
Det er ikkje berre oljen vestlendingane 
delar, dei delte også motvillig språket sitt. 
Nynorsken; skriftspråket som austlandets 
ungdom har trykka til sitt bryst. Vestlend-
ingane angra og prøvde å få sidemål ut 
av skulen, men fekk klar beskjed frå bok-
målselevar i alle aldrar kor stor berikelse 
nynorsk er for det norske språket, og for 
eit kulturelt tap det ville være om det for-
svant. 
 Målet for Vestlandet har alltid 
vore å hjelpe resten av Norge. Det            
einaste dei ber om til gjengjeld er eit 
seriegull i fotball om lag kvart 40. år, 
ein statsministar kvart 100. år og at dei 
får ha dei indre strøka sine i fred. Indre 
strøk er vestlendinganes eige paradis. Det 
er rolig, samt at det gjev borna ein trygg 
oppvekst vekk frå kaoset i Oslo-gryta. 
Her kan ungdommen drikke seg blind på 
eplesider, slåss og råkøyre moped utan å 
vere redd for at politiet skal ta dei. Akku-
rat som sine foreldre før dei. Som foreldra 
deira før der. Og vikingane før der igjen.

Det du nett las var ei gjestespalte i Spikers 
Kårner.
Vil du og skrive for Spikers Kårner?
Se på side 34 for meir info!

200 år saman – Vestlandet, 
Noregs bankande hjarte

Skrevet av: Herrmak Friele
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EKSAMENSMAT
Vi, Hammern og 

Spikern - bygglinjens 
egne testere, tar i dette num-

meret for oss eksamensmat. Med 
faglig tyngde og finstemte smaksløker skal 

vi gjennom denne testen sørge for at matinntaket 
under eksamensperioden blir en kulinarisk opplevelse 

som ikke går på bekostning av lesingen. Her tar vi for oss de 
heteste alternativene man har når det kommer til fast føde i EP, fra 

den kjente brødskiva via Hangaren og opp til Petters magiske pizza på Berg.

Petters Pizza
H: For mange er Petters Pizza selve smaken av ek-
samensperioden. Denne state of the art-minimalis-
tiske pizzaen har stilt sulten til glupske studenter i 
over 30 år! Her spares det både på bunn, tomatsaus, 
ost og fyll, og resultatet er den flateste pizzaen under-
tegnede noen gang har sett. Det er en egen kunstform!

S: Lukten er nesten vel så god som smaken, og med Pet-
ters årlige jubileumstilbud, så blir hver dag en fest. Pris-
en er på ikke avskrekkende 99 kroner for en stor pizza 
hvis du velger å ta den med deg. Det varmer slunkne 
studentlommebøker! Petter har altså valgt å kjøre flat 
pris på pizzaene – 99 kroner uansett om du vil ha «La 
Rosa» med skinke eller en «Turbo Spesial» med skinke, 
oliven, reker og champignon. Logikken er så fraværende at 
prisingen sies å være grunnen til at Ystenes mister håret.

H: Om du velger å bli sittende koster imidlertid pizzaen 
en hundrings ekstra, men da får du til gjengjeld den aut-
entiske italienske Petters-atmosfæren med på kjøpet, samt 
en kjærkommen pause fra Lerka. Lunsjen på Berg kan bli 
din billigste Italia-tur noensinne, med mindre du velger å 
kjøpe noe å drikke. 65kr for en halvliter Dahls og 45kr for 
1,5L Pepsi gjør at turen bort til Bunnpris blir høyaktuell!

Serveres best med en kald øl.
6/6 spikers

Realfagskantinen
H: Realfagskantinen, kjent som «Raffa», er den nærmeste 
kantina for oss som holder til i Lerkendalsbygget. Kort rei-
sevei, og testens mest moderne lokaler gjorde at jeg var posi-
tivt innstilt allerede før jeg hadde sett menyen. All den deilige 
betongen gjør det rett og slett vanskelig å fokusere på maten. 

S: Menyen varierer fra dag til dag, og selv veggiser kan 
finne et spiselig alternativ her! Selv i de vanlige ret-
tene er det ofte rikelig med grønnsaker. Dessverre er 
det ofte enda mer rikelig med dressing og rømme, 
noe som legger en demper på testpanelets begeistring.

H: Sannsynligvis er maten her den sunneste i testen, 
og den smaker slettes ikke ille, men kantinemedarbei-
derne har en tendens til å slenge på for mye rømme og 
guacamole. De burde slenge et blikk i retning Berg og 
Petters Pizza, og be om et lynkurs i begrensningens 
kunst. Mestrer de den, så oppnår de full pott til jul!

Serverves best uten rømme. Og med en kald øl.
5/6 spikers
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EKSAMENSMAT
Fjordland

S: Dette er selve kongen av eksa-
mensmat! Kun 5 min i mikroen og 
du kan nyte alt verden har å by på 
av smaker. Med et sortiment som 
strekker seg fra klassikeren kveite til 
italiensk pasta har man noe for enh-
ver smak. Det man må passe seg for 
er de noe uventede kroppslige reak-
sjoner som kan oppstå ved inntak 
av den indiske varianten Tikka
Masala. Her står man i fare for å tape 
verdifulle timer borte fra lesesalen. 

H: Er ikke enig i at dette er kon-
gen. Man må handle inn og finne 
mikrobølgeovn før man i det hele 
tatt kan begynne å spise. Har de

rimot hatt samme opplevelsen 
med Tikka Masala. Rent smaks-
messig scorer Fjordland høyt. 
Det er gode smaker, og mye å 
velge imellom. Det er dessuten 
godt å spise noe varmt, særlig 
utover kvelden på lange dager.

S: Du har rett Hammern, det er 
kanskje ikke så raskt. Jeg er enig 
i at det er godt, selv om det helt 
klart smaker av samlebånd og 
masseproduksjon. Jeg savner fi-
nessen, det lille ekstra, rosinen i 
pølsa, agurken på leverposteien, 
ja, du skjønner hva jeg mener. 

Serveres best med en kald øl.
5/6 spikers

Matpakka
S: Ja vi elsker dette landets matpakketradisjon! Jeg har 
alltid vært matpakkeentusiast og foretrekker faktisk den 
svette gulosten fremfor den kjøleskapsferske. Billig og 
raskt hvis du kjenner sulten komme. Men selv om dette 
er min soleklare favoritt er jeg fullt klar over feilene man 
kan gjøre når du tidlig på morgenen smører brødskivene. 

H: Definitivt mange feil å gjøre her, ja. For det første, makrell 
i tomat er «no go» på lesesalen. Dette burde 
være selvforklarende.  For det andre skal 
man aldri under noen omstendigheter 
bruke matpapir, bruk plast så slipper 
man alt bråket. Til slutt er det viktig å 
bruke forskjellig pålegg. Det er enkelt 
på morgenen, men 4-5 skiva med lev-
erpostei begynner fort å bli kjedelig. 

S:  Smaksmessig faller matpakke litt 
igjennom. Det blir repetitivt og tørt, 
særlig hvis man sitter lenge på lese-
salen. I tillegg mister man unnskyldnin-
gen med at man må kjøpe seg mat når det beg-
ynner å nærme seg kokepunktet inne på lesesalen. 

H: Nei brødskiver er ingen vinner, men klarer seg al-
likevel greit i testen fordi det går raskt og er billig.  

Serveres best med en kald øl. 
3/6 spikers

Hangaren
H: Hangarens «Grøt» har tilsynelatende flere fellestrekk 
med den tradisjonelle norske risengrynsgrøten, men SiTs 
alternativ skiller seg fra originalen både i smak og kon-
sistens – eller kanskje mangel på sådan.

S: For beskjedne 35 kroner så får du en raus bolle med 
grøt, uten smak eller med rømmesmak, og et glass saft 
attpåtil! Mangelen på smak og konsistens kan enkelt 

kompenseres for ved å forsyne seg rikelig av den 
rause sukker- og kanelskålen. Har du lyst på 

næringsstoffer i tillegg til metthetsfølelsen, 
så kan du kjøpe to morrpølsebiter og en 

skinkefille for 5 kroner – stappfullt av fett 
og prottiser!

H: Overforbruk av sukker vil føre til at 
du sitter igjen med en ekkel kvalme etter 

endt måltid. Men så var det heller aldri 
den gode maten du kom for. Den ukentlige 

turen til Hangaren er mer en jakt på den gode 
stemningen enn noe annet. Hver fredag valfarter 

studentene til sør-enden av Stripa for å oppleve den lune 
atmosfæren som markerer at det er helg! Selv om helgen 
utgår i eksamensperioden, er tradisjonen verdt å vedlike-
holde – som et løfte om tiden som var og om tiden som 
skal komme.

Serveres best med kald saft. 
4/6 spikers
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Målfest i lokaloppgjøret

Midt i kirketiden søndag 16. mars 
var det klart for toppkamp og 
internoppgjør mellom våre to 

bygglag. Og tidspunktet hadde kanskje 
satt sitt preg på lagene, for det var en 
nærmest religiøs stemning over lagene 
før kampstart. FKS 1 hadde historien på 
sin side, med to seire og en uavgjort på de 
siste tre kampene lagene imellom. FKS 2 
trakk derimot det lengste strået i fjorårs-
sesongen og fullførte over FKS 1 på tabel-
len. Med andre ord var det to revansje-
lystne lag som sto klare til avspark i flott 
vårsol i Dødens dal.
 Den kompakte banen legger det 
opp til fysiske oppgjør, og dette ble intet 
unntak. Dommeren la listen høyt og tillot 
det harde spillet, noe FKS 1 dro størst 
fordel av. Der FKS 2 prøvde å spille seg 
gjennom midtbaneleddet, valgte FKS 
1 en mer effektiv taktikk og slo mye i    
lengderetning mot spiss Magnus Hans-
en. Dette skapte store defensive proble-
mer for FKS 2 og allerede før kvarteret 
var spilt sto det 2-0.
 FKS 2 klarte ikke å omstille seg 

og 3-0 kom etter 25 minutters spill. Rest-
en av omgangen så ut til å bli målløs før 
FKS 2 får en fortjent redusering i det 44 
minutt. Men mål følger som kjent mål og 
Magnus Hansen kan gå til pause med hat-

trick og ledelse 4-1 til FKS 1.
Det var tydeligvis FKS 2 som hadde 
mest nytte av pausen, og det ble gjort 
grep fra sidelinjen. For etter sidebyttet 
ble det adskillig jevnere.
 Det stemte bedre for FKS 2 og 
de hadde det meste av spillet, uten at det      
resulterte i flere mål for dem. Derfor ble 
det en langt kjedeligere omgang, og ikke 
før Hansen ble byttet inn igjen etter å ha 
hvilt siden pause kom det siste målet.

Litt i mot spillets gang, men ballen er som 
kjent rund. 
 Kampen ebbet ut, uten noen 
flere nevneverdige situasjoner. Resultat 
ble da en reprise fra 2012, altså 5-1 seier 
til et FKS 1 som vinner i en kamp der 
hovedforskjellen på lagene var en spiss 
i storform.
 
 Kampfakta

 FK Steindølene 1  5
 FK Steindølene 2 1

 Pause 4-1 
 Studenterligaen
 Dødens Dal
 
 Mål
 1-0 Magnus Hansen (12)
 2-0 Magnus Hansen (14)
 3-0 Erlend Pettersen (25)
 3-1 Jon-Michael Josefsen (44)
 4-1 Magnus Hansen (45)
 5-1 Magnus Hansen (79)

Tekst og foto: Christian Trandem Myhre

SEIERSBRØL: FK Steindølene 1 kunne juble over å ha slått rivalene 5-1.

  “Jeg kunne dømt
   bedre fra sofaen
   min hjemme!”
  - Hørt fra sidelinjen
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Eksamensperioden er full av slit og stress,
håp om gode karakterer skaper stort press

Vi studerer mer enn vi har gjort resten av året,
strever og stønner og river av oss håret.

Vi angrer på at vi ikke lærte mer fra forelesning,
istedenfor å sjekke face, insta og alle andre ting. 

Som straff sitter vi inne på lerka dagen lang,
åpner lærerbøker vi har hatt lenge for første gang

På lesesalen er luften varm og tett,
pensumlistene gjør de fleste litt svett

Middagen er som regel en boks med rester,
køen ved mikroen er en tålmodighetstester

Men når maten er varm og pausen er i gang,
får stemningen en helt ny klang

Gressplenen utenfor blir et samlingspunkt,
livet føles plutselig ikke så tungt. 

En og annen engangsgrill dukker opp,
humøret går fort fra bånn til topp

Det er deilig å bruke dagen akkurat som vi vil
Mange velger aktiviteter som sprettball og kortspill

Plutselig virker rydding og vasking ganske gøy,
det er til og med deilig å vaske skittentøy.

SK14 nærmer seg med stormskritt,
og mange har litt mage å bli kvitt

Dagene disponeres som vi selv velger,
Det er lov å ta fri 17.mai og noen helger.

På plass i spektrum har nervene meldt seg,
skulle gjerne sluppet unna, men av lesing er vi lei

Alt strevet belønnes med ferie og fest,
eksamensperioden var igrunn ikke så ille for folk flest. 

Et lite dikt om eksamensperioden
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Magnus Ekker, 22 år

Trivelig trønder som liker damer 
og gaming. Jobber deltid som 
bartender og kan diske opp med de 
lekreste drinker. Savner en dame 
å gå turer i marka med og holde i 
hånda. Rommet er allerede pyntet 
med blomster for at en eventuell 
kjæreste skal trives.

Magnus Risstad, 24 år

Real villmann med hund og 
gevær. Til tross for et røft 
utseendet er han en ekte 

gentleman som vet hvordan man 
tar hånd om damene. Søker 

kvinnelig selskap på jaktturer. 
Eventuell dame må like skog, fjell, 

lystige lag og heimert.

Bendik Mustad, 20 år

Oslogutt som er både kjekk og 
omsorgsfull. Lite hårvekst gjør at 
ansiktet stort sett er glattbarbert 
og behagelig å klemme. Har en 
120 seng med behagelig madrass 
og uten noe knirk. Søker en mor-
som kjæreste som vil være med på 
eventyr og kan lage mer enn pasta 
med pepper på kjøkkenet.  

Henrik Hartmann, 24 år
Staut kar med rak rygg og store 

ambisjoner. Fører damene som en 
prins på dansegulvet og sjarmerer 

enhver i sofakroken. Bruker 
fritiden på hockey og gitarspilling. 
Eventuell kjæreste må være sporty, 
høy, pen, morsom, smart, flink til 
å lage mat, ryddig, hygienisk, god 

til å danse, musikalsk og livlig.

Aleksander Jensen, 25 år 

Sjarmør fra Nøtterøy med 
skuespillertalent og uimotståelige 
krøller. Livsglad og sprudlende 
men mangler en kjæreste for å 
få frem romantikeren. Kan friste 
med sivilingeniørlønn om kort tid. 
Søker en dame med glimt i øyet 
som liker sjøen og båtlivet. 

Byggr    mantikken
For å skape et bedre miljø
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PMS

Piker Med Spiker har denne våren satset på å ha et bredt 
tilbud til alle jenter. Sminkekurs, matkurs og handykurs er 
blant arrangementene byggjentene har hatt å velge mellom 
denne våren.

Hyggelig sminkekurs 
I mars fikk 20 byggjenter være med på to sminkekurs i regi av 
Piker Med Spiker og Makeup Store Trondheim. Her skulle prak-
tiske ferdigheter innenfor kosmetikkens verden læres. Jentene 
fikk først litt generell informasjon fra en veldig flink ansatt hos 
butikken, hvor en av jentene ble sminket. Etterpå fikk alle mu-
ligheten til å få individuelle tips og anbefalinger til sine former 
og farger. Alle ble spesielt fornøyde da de fikk 20% rabatt på 
hele butikken etter kurset! Sminkekursene endte opp som veldig 
hyggelige kvelder der byggjenter fra alle klassetrinn fikk anled-
ningen til å treffes og bli kjent.

Mat for sunne hjerner 
Mars var en travel måned for byggjentene, og den 20. trappet et 
lite dusin opp med forklær og matlyst på Praktisk matlaging i en 
hektisk hverdag, ledet av Svanhild Sunde fra spisnytlev.no. Først 
var det en innføring hvilke råvarer som er gode, sunne og kan 
passe til flere måltider. Jentene ble proppet full av informasjon 
om urter, oljer og frø – og mange oppdaget nok store hull i mat-
kunnskapen sin. Deretter stod den praktiske delen for tur. Alt 
skulle smakes og luktes på – og ingen urter skulle bli med kur-

sholderen hjem! Jo flere kokker, jo mer søl sies det, men siv.ing-
jenter er racere på kjøkkenet, og alle ble ferdig lenge før tiden. 
Dette gav god tid til å nyte all den gode maten man hadde laget, 
og ingen gikk fra stedet sulten. Et par tok nok også turen innom 
butikken på vei hjem – for å få tak i de gode råvarene fra kurset!

Engasjerende foredrag
Senere i måneden hadde undergruppen 30 jenter på lunsjfore-
drag med Berit Laanke. Laanke er forskningssjef for Sintef Byg-
gforsk, og holdt et inspirerende foredrag med utgangspunkt i 
sine egne opplevelser i byggebransjen. Laanke oppfordret spesielt 
jentene til å “lean in”, nemlig å ikke være redd for å ta plass og si 
sin mening i ulike sammenhenger. Etter foredraget spiste vi sushi 
til lunsj.

Handykurs
Tidligere på våren ble det også arrangert et populært handykurs. 
I samarbeid med opplæringssenteret i Trondheim inviterte PMS-
styret til en kveld med oppussing som tema.

PMS har så langt i år hatt over 70 deltagere på ulike kurs og fore-
drag, det er vi veldig glade for! Vi tar gjerne imot tips til arrange-
menter du har lyst til å være med på!

Mvh PMS-styret
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Påskenøttene er løst og fjellheimen 
ligger igjen øde tilbake i fedrelandet. 
Med sjokkrosa ansikter og magene 

fulle av påskeegg har dere vendt tilbake til 
hverdagen, venter på sommeren. Selv går 
jeg stadig i shorts, noe jeg har gjort siden 
jeg kom til Auckland, New Zealand i mid-
ten av februar. 
 Snart vil bøkene spise dere til 
frokost, middag og kvelds, mens jeg 
fremdeles har en ukes ferie med road-
trip på Sørøya, området der Ringenes 
Herre ble spilt inn. Stemmer, livet er 
ikke så verst for en utvekslingsstudent!
 Det har ikke alltid vært sånn. Da 
Spikers beste (og eneste) utenriksreporter 
forlot gamlelandet, var det uten hverken 
visum, sted å bo, utbetaling fra Lånekas-
sen på konto eller kunnskap om sitt nye 
hjemland. Jeg landet på Auckland flyplass 
med en altfor stor sekk og vissheten om 
at alt av overnatting hadde vært fullbooket 
bare noen dager tidligere (grunnet Em-
inem-konsert, kinesisk nyttårsfeiring og 
et rugbytoppoppgjør samtidig, what are 
the odds!?), slik at mine med-utveksling-
sstudenter måtte ta inn på «Emergency 
Housing». Jeg var likevel ved friskt mot. 
Med solbrillene på nesa og sol i håret var 
jeg klar for å ta kiwiene med storm!

Virrvarr med visum
I stede var det jeg som ble fanget av en 
stormvind kalt «Det Store Byråkratiet». 
Allerede første dag gikk jeg for å søke 
studentvisum, men fikk beskjed om at jeg 
først trengte en fast bostedsadresse i New 

Zealand. Noen raske søk på kiwienes finn.
no, gjorde det straks klart at det enkleste 
ville være å leie gjennom et utleiefirma. 
For å gjøre det trenger man en bankkonto. 
Gjett hva man trenger for å åpne en bank-
konto i New Zealand? Visum. Så bare for 
å oppsummere: Jeg trengte et sted å bo for 
å få visum, bankkonto for å få et sted å bo, 
og visum for å få bankkonto. Noen ganger 
er det er mer hensiktsmessig å løpe på en 
betongvegg om og om igjen – eventuelt 
søke visum på forhånd.

 For i stede for å ligge langflat 
på ei strand og nyte livet før skolen beg-
ynte, løp jeg rundt og fikset så mye at jeg 
burde fått fagbrev som vaktmester. Det 
er ikke den telefon jeg ikke har tatt, en kø 
jeg ikke har stått i. Jeg har gått i runddans 
på campus så selv leikarringen ville blitt 
imponert, og lagd scene på biblioteket. 
Hvorfor? Vedleggene til visumet kan kun 
skrives ut på skolen dersom man har stu-
dentkort, og for å få studentkort må man 
først ha visum... Dette la jeg ut om, i store 
frustrerte bokstaver, til den stakkars fyren 
bak låneskranken som tilslutt avbrøt meg 

med et «we don’t normally do this here, 
but this is very unfair!». Det er godt mulig 
han bare ville bli kvitt meg, men med ut-
skrift fra hans personlige utskriftskonto i 
hånda, var han landets Supermann. 

Leilighet ordnet seg til slutt
Hostellivet bydde også på Supermenn av 
ypperste klasse. Bare etter et par netter 
hadde jeg stiftet bekjentskap med George 
(40+) som ba om dating og stylingtips, 
Ivans Blenda-hvite truser som hang til 
tørk i vinduskarmen som perler på en 

Utenriksreporter på ville veier
Tekst og foto: Eli-Trine Svorstøl, utvekslingsstudent i New Zealand

  “Med solbrillene på
   nesa og sol i håret
   var jeg klar for å ta
   kiwiene med storm!”
  - Eli-Trine Svorstøl

PARKOUR: Man får mange nye 
opplevelser som utvekslingsstudent.
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snor, og normal Dungons & Dragons-
praksis i New Zealand og England. 
 Heldigvis er en av mine favorit-
thobbyer å uttale meg om ting jeg ikke 
har greie på. Jeg sov meg gjennom Nick’s 
stæsj-røyking og fest på naborommet, no 
worries, man, men da nabopuben spilte 
Shakira for n’te kvelden på rad, var grens-
en nådd: «Oh baby when you talk like that 
you make a woman go mad…!». Med en 
heftig sjarmoffensiv nede på meglerkon-
toret, ordnet leiligheten seg tilslutt.
 For det ordner seg alltid til 
slutt. Til slutt får man turkis leilighet, 
lånekassepengene på konto (jeg følte 
meg som onkel Skrue), og skolepengene 
var betalt. Passet huset et skinnende 
grønt studentvisum, det var som om 
det alltid hadde vært der, og i lomme-
boka lå et studentbevis som, etter bilde 
å dømme, var en av «The World’s Most 
Wanted». Til slutt begynner skolen.

Fadderperiode?
For skolen var alt i gang, hardt og smerte-
fullt. CECIL, UoA - University of Auck-
land - sitt svar på It’s learning, fløt over av 
ting som skulle leses, øvinger som skulle 
gjøres, essayer som skulle leveres – på en-
gelsk. 
 Det eneste lyspunktet var Uni-
Guide-ordningen, NZ svar på fadderuke, 
trodde jeg. Jeg hadde gledet meg til kleine 
navneleker, teite drikkeleker, sene kvelder 
og nye bekjentskaper. Ja, jeg hadde til og 
med gledet meg til å ligge halvdau i ei 
grøft, skrålende, med folk man nesten 
ikke kjenner og erklære min kjærlighet til 
livet osv. Det ble straks klart at det ikke var 
sånn her. 
 Her er UniGuide en person som 
sender deg ukentlige mailer med siste 
student-nytt, lesetips og gir en omvisn-
ing på campus som selv ikke Mr. Bovim 
himself kunne gjort bedre på NTNU. 
 For det er annerledesher i NZ. 
Melka har en umiskjennelig ettersmak 
av fjøs, og selv farrisen er tilsatt sukker. 
Jentene trener med utringede topper og 
leppestift på et eget «jenterom» på tren-
ingssenteret, men likevel er jeg den rare 

der jeg pumper ved siden av gutta i et rom 
uten aircondition, rød og gjennomsvett. 
 Til gjengjeld er jeg helt på hånd-
ballaget bare fordi jeg kommer fra hånd-
ballnasjonen Norge og faktisk har sett en 
håndballkamp. Bilene kjører på feil side 
av vegen, og grønn mann skimtes kun 
glimtvis hos trafikklysene i landet som 
behandler Internett som vann i Sahara. 
For jeg vet, jeg vet! Jeg burde sagt at det 

jeg savner aller mest er kjæresten, norske 
knekkebrød og mamma, men jeg savner 
Internett. Et Internett som «surfer» 
mer enn det «bufrer» så det ikke tar 
15 minutter å hente et PDF-dokument, 
som gir Skype-samtaler uten 80 % «lag-
ging» og som på toppen av det hele ikke 
er «limited». Limited! Jeg visste ikke en 
gang at «limited Internett» fantes!

Dra på utveksling!
Så hvorfor dra på utveksling når alt 
man har å se frem til er byråkratiske pa-

pirmøller, engelske essays og savn etter 
det kjente, kjære? Du skal dra fordi du har 
muligheten, fordi det gir eventyrlige mu-
ligheter! Hvor ofte har du sjansen til å bo 
i en sardinboks av et leilighetskompleks 
midt i bykjernen, spise sushi til ingen 
penger, gå på surfekurs og sove siesta i so-
faen på skolebiblioteket som en innfødt?
  Når var du sist på fest med hele 
Europa, prøvde deg på noe du ikke vis-
ste hva var, som Parkour, eller anså alle 
nye bekjentskaper som nye bestevenner? 
Har du noen sinne «tæna» på en svart 
sandstrand, raftet gjennom glowwarms 
caves, eller våknet til soloppgang på 
Piha Beach?
 Ta sjansen, stol på deg selv! Bryt 
opp fra faste rutiner, etablerte nettverk 
og altfor mange fritidsaktiviteter for å ut-
fordre deg selv i et nytt miljø. Utveksling 
drar deg ut av komfortsona, vekk fra en-
deløse timer i sofaen foran favoritt Tv-
serien og «same procedure as every year, 
James», og gjør deg nysgjerrig og utålmo-
dig. 
 Du vil se alt, oppleve alt! Du drar 
på weekendtur for å seile, grave din egen 
hotpool og svømme med delfiner. Du 
planlegger tur til Windy-Welly, til Queen-
stown for det ultimate bungy jumpet, Sce-
nic Drives og fotturer med postkort-utsikt 
i Frodos fotspor. 

Berg- og dalbane
Utveksling er en reise du sent vil glemme, 
som gjør deg levende, en berg- og dalba-
netur uten sidestykke. Det er intervaller 
i motbakke, «klø-seg-i-hodet-jeg-skjøn-
ner-ingen-ting-papirmøller», og store 
nedturer, men det er også «wiiihiiii» i 
magen, unike opplevelser og fantastiske 
begivenheter. 
 Kanskje blir du litt mer tålmodig 
i møte med noen som ikke har norsk som 
førstespråk, eller signer opp som Buddy 
når du kommer hjem.? Kanskje blir du 
mer bevisst på hva som er viktig i hverda-
gen, hva du setter pris på, både i livet ditt 
og ved Norge? Eller kanskje utlandet gir 
mersmak? 

I don’t know. Jeg vet bare at «if you’re 
willing to take the chance, the view from 
the other side is spectacular!».SURFING: Eli-Trine (t.v.) anbefaler strendene på NZ.

  “... men da nabo-
   puben spilte Shakira
   for n-te kvelden på
   rad, var grensen
   nådd”
  - Eli-Trine Svorstøl
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HBO-Bogen er tilbake
- Den siste How I Met Your Mother-sesongen er kriminelt dårlig!

Erik “Eirik” “Er-ikke-du-han-
som-ikke-søkte-Samfundet?” 
“HBO-Bogen” “HBOgen” 
Dypvik Bogen(20) har etter 
sist nummers sak “Søkte ikke 
Samfundet” opplevd stor på-
gang fra fans verden over. 

 - Jeg blir gjenkjent flere 
steder. Både på Lerka, Høna, 
Stripa og andre steder med a-
endelser, forteller han ivrig.          
- Det er meget stas altså.
 HBOgen elsker opp-
merksomhet og TV-serier like 
høyt. Han har derfor fått tilla-
telse til å skrive i Spikers Kårner 
om TV-seriene han har sett på 
siden sist. Her er derfor ver-
denspremieren på HBOgens 
nye TV-serie-spalte:

True DeTecTive 
er fengslenDe 
bra!
 
 Dette er kunst. Stor 
kunst! Serien kan virke litt treg 
i starten, men det er bare for å 
sette stemninga. Den åtte epi-
soder lange serien har tatt meg, 

mine kamerater og resten av 
verden med storm. 
 Det er ikke tvil om at 
dette er den beste krim/spen-
nings-serien noen gang. Kan 
den også måle seg med de 
aller, aller beste seriene gjen-
nom tidene og smukke seg 

med tittelen “Beste TV-serie 
ever”? Det er mye mulig. Den 
er i hvert fall mye bedre enn 
Breaking Bad! 

 True Detective er en 
HBO-produksjon og kan sees 
på HBO Nordic. HBO Nordic 
er en strømningstjeneste via in-
ternett der man kan se på filmer 
og tv-serier fra et stort bibliotek. 
Den minner mye om Netflix, 
men har flere egenproduserte 
serier som for eksempel True 
Detective, Game of Thrones og 
Entourage.

How i MeT Your 
MoTHer er 
KriMinelT Dår-
lig!
 
 Altså, HIMYM er veldig 
bra de første sesongene, men 
den siste sesongen er et 
makkverk uten like. 
Fy faen for noe 
dritt. Der det før 
var morsomme 
episoder hvor 
vi fulgte gjen-
gen ute på 
eventyr, er det 
nå noe vås om 
ett-eller-annet 
k r i s e - m ø k k 
før det hærs-
ens bryllupet. 
 H v e r 
føkkings episode 
ender med en gru-
full klisjé av typen 
“I don’t know bla-
bla-bla. All i know 
is that I love you 
and that I want to 
spend the rest of 
my life with you”. 

Dette er mer Hotel Cæsar-såpe 
enn det er komedie! 
 HIMYM kan du se på 
TVNorge om et par år, eller så 
kan du la være. HBOgen anbe-
faler det siste: “Heldigvis vil 
HBO Nordic aldri legge til en 
så rævva sesong i sitt sorti-
ment.” 
 HBO Nordic er en 
strømningstjeneste via internett 
der man kan se på filmer og tv-
serier fra et stort bibliotek. Den 
minner mye om Netflix, men 
har flere egenproduserte serier 
s o m for eksempel 

True De-
tec t ive, 
Game of 
Thrones 
og En-
tourage.

  “Den er i hvert
   fall mye bedre enn
   Breaking Bad!”
 - HBOgen om True Detective

Skrevet av Eskild Bakke og Erik Bogen
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“Rune” (20) og “Frank” (21) er begge 
erfarne brukere av Tinder. Her gir de 
Bygg-studentene sine beste tips til 
hva man ikke må gjøre på Tinder.

“Frank” (21) og “Rune” (20) ønsker 
begge å være anonyme for å ikke 
skade sine fremtidige jobb- og dame-
muligheter. 

1Ikke ha bilde med dama di som 
profilbilde. 
“R”: Dette er en definitv no-go. 

Slikt drama er det ingen som vil bli 
involvert i. Skremmer vekk de andre 
damene!
“F”: Dette funker sjeldent. Noen dam-
er jeg har møtt på Tinder har hatt bil-
de med kjæresten. Iblant er de keene 
på trekant, men det er ikke alle som 
forteller det til typen sin. Så når jeg 
trapper opp på trappa, får både de og 
jeg et sjokk.

2Ikke åpne chatten med for drøy 
hilsen.
“R”: Noen syns det er gøy å gå rett 

på sak, men det gir sjeldent suksess. 
Jeg sa en gang “Vil du ha egg og bacon 
til frokost i morgen tidlig?”, men det 
ble for grovt.

“F”: Dette er jeg ikke enig i! Min            
favorittlinje er: “E det noke knul-
ling!?!?” (Big Brother-Ramsy-refer-
anse, red.anm.)

3Ikke avvis noen. Uansett.
“R”: Alle fortjener en lik sjanse. 
Damer kommer i alle former. 

Skjønnhet kommer fra innsiden. 
Dessuten er det lettere å få napp om 
man ikke sier “nei”.
“F”: Dette er den viktigste regelen av 
dem alle. “Nei” er et fy-ord på Tin-
der!!! Hadde jeg ikke fulgt denne rege-
len hadde jeg nok ikke fått gleden av 
å møte “Line” (42). Morsom historie! 
Hun er en sånn SM-chick, og for å 
unngå misforståelser: Jeg er glad i sta-
reinlys og dryppende stearin på ma-
gen og så videre, men, altså, jeg syns 
kanskje det var litt mye når hun stod 
klar i nettoen med et påtent staerin-
lys, klar til å stikke det opp i bakenden 
min.

Dette må du 
IKKE gjøre på 

Skrevet av Bamse-Hansen og Dysvik

TINDER-TIPS: “Rune” (20) (t.v.) og 
“Frank” (21) gir deg sine beste 
Tinder-tips. Begge ønsker å være anon-
yme. “Frank” var ikke tilstede da bildet 
ble tatt.

Du har helt sikkert stilt deg dette 
spørsmålet tusen ganger, og nå som 
sommeren nærmer seg er det aktuelt 
som aldri før. Skal du bruke shorts 
eller bukse?

- Dette er et av de evigvarende 
spørsmålene i motebransjen, forteller 
Hans Franzen.
 Han er stylist, tidligere del-
taker på VGTVs Stylistene og god 
venn av MinMote-Sonia.

 
- Ikke vær så konform
Den vanligste regelen er at man bruk-
er shorts når temperaturen tillater det, 
men regler er, som vi alle vet, til for å 
brytes, sier han til SK. 
 - Gjør gjerne opprør mot 
beinplagg-normene som samfunnet 
har satt. Ikke alltid vær så jævla kon-
form! Trendene vi ser i Sør-Europa, 
spesielt Paris og Milano, er at de går i 
shorts hele året. Selv i februar. Her har 
vi nordmenn mye å lære!

Bukse til dress
Franzen mener allikevel at det i visse 
sammenhenger passer best med 
bukse.
 - I formelle og høytidelige an-
ledninger passer det best med bukse, 
forteller han barskt.
 - For eksempel er bukse 
foretrukket sammen med dress i bryl-
lup, begravelse og barnedåp. Dette gir 
et mer seriøst inntrykk av deg som 
person.

Shorts eller bukse?

TONE I TRUSA: Tone Damli Aaberge er et eksempel på en kjendis som be-
hersker både det å gå i bukse og det å gå i shorts. Her er hun avbildet uten noen 
av delene!
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Den X. eDDievalen

Den X. Eddieval ble holdt den 18. mars 2014, ikke få år etter den 
noe spesielle tradisjonen ble startet. Eddievalen er en hyllest til Ed-
die Constantine, og spesielt hans ikoniske rollefigur Lemmy Caution; 
brutal, sjarmerende og god med både knyttnevene og skyteren. Da 
festivalen gikk av stabelen på 60- og 70-tallet leide man trikk, kled-
de seg opp i det som den gang var tidsriktig kjole og hvitt og dro til 
Rosendal kino for å se denne fantastiske skuespilleren i aksjon. Etter 
en lite heldig episode som involverte lerretet i kinosalen, og en pistol 
som hadde litt annen ammunisjon enn krutt, ble tradisjonen avviklet. 
I anledning 100 års jubileet til Hennes Majestet i 2013 ble tradisjonen 
hentet fram igjen, og i år var det dermed duket for den tiende festi-
valen i rekken. Trikken er fremdeles et innslag, og verken sanggleden 
eller skytegleden er det noe å si på. I det øyeblikket man trår inn på 
trikken skrus tiden tilbake til 60-tallet, og det gjelder hele veien fra 
Kongens gate til Lian og tilbake igjen. Tidsånden bringes så videre til 
Samfundet, hvor et utvalgt av Eddies store scener vises, med stort 
engasjement fra publikum.

”Eddie, Eddie, hei, hei, hei! 
Ingen slår så hardt som deg. 
Ingen skyter raskere, 
tømmer whiskyflaskene 
raskere.
Hurra hurra 
hurra!”
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aarHønen 101 år

                 Spikers Kårner gratulerer

 

Takk til Johan Henrik Martens for fotografering.

- H.H. Trendy Trønder
- H.H. Syremyra
- H.H. Selbusame
- H.H. OS X
- H.H. Femme Fatale
- H.H. Spelemann
- H.H Dilatansen (II - 1994)
- H.H. Trønder-Casanova (II - 1963)

Arve Grinden 
Lars Johnsgård Jensen 

Erik Lunde 
Jonas Stene Pettersen 

Madeleine Brandt 
Roe Setnes Jr. 

Lars Grande 
Per Kristian Larsen 
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Mord på Lerka

Det var en sen påskekveld, og 
Aarhønestyret hadde samlet 
seg på Lerka for å feire de store 
inntektene fra den siste tidens 

bedriftspresentasjoner. Utenfor rusket 
vinden i trærne, mens fullmånen lyste 
opp på den ellers bekmørke himmelen. 
Inne var det god og munter stemning. 
Den nyvalgte Financeministeren Sondre 
hadde utnyttet den nye rikdommen og 
kjøpt inn tre dusin flasker Cava, og nå 
sto han bak miksebordet og spilte hipp  
musikk. Revysjef Dina hadde også tatt 
turen innom, og var for øyeblikket dypt 
inne i sin framførelse av en fridans hun 
kalte ”Hjertet – et trommesett”. Visekan-
zler Petter Martin sto som trollbundet og 
så på, mens han pønsket på hvordan han 
skulle få henne med seg hjem. 

“Skål for Emmi!”
I et hjørne sto Kanzler Emmi og Krosjef 
Bendik i het omfavnelse, akkurat som de 
hadde gjort den foregående helgen på Bo-
degaen. Redactauren Eskild sto som van-
lig med notatblokken i venstre hånd,
og observerte ivrig alt som hendte, i håp 
om å komme over en skandale som kunne 
øke lesertallene til Spikers Kårner. 

Festen fortsatte utover natten, og nådde 
nye høyder da Petter Martin sablerte 
en Cavaflaske foran et applauderende 
publikum. ”Det er vemodig å gi fra meg 
Kanzler-stillingen, og jeg skulle gjort 
hva som helst for å få den tilbake. Skål 
for Emmi,” ropte han, før han hev i seg  
en stor slurk Cava. Han var på vei til å 
fortsette talen, da det plutselig hørtes et 
kraftig smell. Alle tiet, og Sondre stanset 
musikken. Det ble stille. Med ett hørtes et 

høylytt skrik, og den skingrende lyden av 
knust glass fylte rommet. Bråket kom fra 
gangen, og Aarhønestyret strømmet til for 
å se hva som hadde hendt. ”Herregud…” 
hvisket Eskild, mens han stirret på jenta 
som lå på gulvet, omkranset av glasskår og 
med blod oppover armene. Det var Dina. 

”Du er så sykt på kjøret, Dina,” sa Sondre 
irritert mens han hjalp henne opp i en 
stol like ved. Dina hadde kastet en diger 
vase i veggen, og deretter falt og skåret 
seg. ”Hvor mye har du egentlig drukket?” 
Dina sukket tungt, mens hun fiklet med å 
få ut en blodig glassbit fra håret. ”Jeg blir 
bare så sint,” mumlet hun. ”Emmi sier 
hun ikke har tid til å bli med på revyen 
nå som hun har blitt Kanzler, selv om 
hun lovte å bli med!” Hun grep hardt om 
glassbiten i sin høyre hånd. ”Jeg hadde 
planlagt at hun skulle synge i åpningss-



29

Mord på Lerka

cenen, og det skulle danne fundamentet 
for hele revyen. Men nå har hun ødelagt 
alt! ALT!”  

“Jeg trodde vi hadde noe spesielt”
”Ring, ring”. Telefonen til Sondre ringte. 
”Beklager, jeg må ta denne,” sa han til 
Dina, før han gikk inn på et grupperom og 
lukket døren. Sondre la telefonen bestemt 
mot øret. ”Hei Heinrich. Bra du ringte,” 
sa han. ”Har du kontroll på Cava-saken?” 
Sondre gikk nervøst fram og tilbake, mens 
han klødde seg i håret. ”Ikke? Så hun for-
søker fremdeles å utpresse oss, og truer 
med å gå til politiet?” Det ble en pause. 
Sondre pustet dypt inn, og slo neven hardt 
og bestemt i bordet. ”Ikke bekymr deg. Jeg 
skal ta en alvorsprat med Emmi!”

I mellomtiden hadde Dina roet seg ned, 
og nå satt hun i fanget til Petter Martin, 
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og prøvde å lære ham å strikke. ”Nei, nei, 
Petter Martin,” kniste hun og la hendene 
sine rundt hans. ”En rett og en vrang!” 
Men alle var ikke i like godt humør. På 
en benk satt Bendik med ansiktet i hen-
dene, mens han hulket sårt. ”Hva er det 
som har hendt?” spurte Eskild omtenk-
somt, mens han forsøkte å gjemme pen-
nen og notatblokken bak ryggen. Bendik 
reiste seg og kastet seg om halsen på Es-
kild. ”Emmi har vært utro,” hulket han. 
Det viste seg at Emmi hadde tatt med 
seg en femteklassing hjem forrige 
helg, for et privat nachspiel med 
levende lys og nakenhet. ”Jeg 
trodde vi hadde noe spesielt,” 
mumlet han, mens han hentet 
ut et brev adressert til Emmi 
fra sekken sin. Han grep fatt 
i brevkniven og 
åpnet det. ”Jeg 
skulle gi 
henne dette 
ikveld,” sa 
han bittert. 
”Jeg skulle 
s p ø r r e 
om hun 
ville bli 
kjærest-
en min, 
men nå 
vil jeg 
aldri se det 
ludderet ig-
jen.” 

“Vil du bli med meg hjem og strikke?”
Imens hadde Petter Martin endelig klart 
å sjarmere Dina med sjekkereplikken ”Vil 
du bli med meg hjem og strikke? Jeg kan 
være pinnen og du kan være garnet,” så nå 
dro han henne med inn på Egget for å rote. 
Petter Martin åpnet døra, men idet han 
gjorde det satte Dina i et hjerteskjærende 
hyl. Synet som møtte dem var forfer-
delig.

På gulvet foran dem 
lå Kanzler Emmi 
i en stor pøl av 
m ø r k e r ø d t 
b l o d . 
Ø y n e n e 
h e n n e s 
stirret tomt ut 

i luften, og huden 
var blek 
som 

snø. På brystet hadde hun et dypt 
stikksår, og det piplet små bekker av 
blod ut av såret i en pulserende rytme. 
Hun hadde fremdeles mobiltelefonen sin 
i hånden, og den ringte med jevne mel-
lomrom. På displayet sto det ”7 ubesvarte 
anrop fra Petter i 5. klasse.” Alle så på 
hverandre med mistenksomme blikk og 
alle tenkte det samme. Ingen utenfra 

kunne ha kommet seg inn på Lerka i 
løpet av festen. Ingen av styrem-

edlemmene hadde dratt hjem. 
Morderen måtte være en av 
dem. 

”Vi må ringe politiet!” skrek 
Krosjefen. ”Nei,” sa Sondre 
nølende. ”Ingen politi.” Han fikk 
et rart uttrykk i ansiktet. ”Jeg 
har dummet meg ut.” Fort kom 

det frem Cavaflaskene var 
smuglergods fra Ty-

skland, og at han 
hadde kjøpt dem 
av utvekslingsstu-
denten Heinrich 

Weber. Der-
som politiet 
skulle bli 
i n n b l a n -
det, ville 
Heinrich bli 

sendt tilbake 
til Tyskland 

uten å ha fullført dok-
torgraden sin, og Son-

dre ville havne i store 
problemer. Emmi 
hadde fått nyss om 
dette, og hadde 
prøvd å utpresse 
Sondre med et ul-
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timatum; han måtte gi henne halvparten 
av stipendet sitt hver måned, ellers gikk 
hun til politiet. ”Vær så snill, ikke gå til 
purken med dette,” sa Sondre fortvilet. 
”Jeg lover at jeg aldri skal gjøre det igjen!”  
”Greit,” sa Petter Martin bestemt, mens 
han rettet på den sorte sløyfen. ”Politiet 
holdes utenfor. Men dette mysteriet må 
like fullt  oppklares. Spørsmålet er av 
hvem. Hvem i all verden kan hjelpe oss å 
sette sammen bitene, og forstå logikken 
i det som har hendt?”

“Jernatomer i hemoglobinet”
Han tok frem nøkkelkortet, sveipet 
det raskt gjennom kortleseren og 
gikk opp trappa. Han hadde tatt 
på seg frakk og hatt for anlednin-
gen, men regnværet utenfor had-
de sørget for at håret hans likevel 
var vått. Han håpet at ingen la 
merke til det. Telefonen hadde 
ringt en halvtime tidligere. En av 
hans tidligere student-
er hadde blitt funnet 
drept, og morderen 
måtte fremdeles 
befinne seg på 
Lerka. Han var 
ikke overras-
ket over at de 
trengte hjelp 
til å opp-
klare saken 
– mangelen 
av logikk og 
evnen til å 
overse sam-
m e n h e n g e r 
var tross alt 
svært utbredt 
b l a n t 

byggstudentene.

Den nye Kanzleren Petter Martin møtte 
ham i døren. ”Tusen takk for at du kom, 
Ystenes,” sa han og tok ham nervøst i 
hånden. ”Detektiv Ystenes,” svarte han 
matt. ”Det er Detektiv Ystenes.” De 
gikk hurtig inn på Egget, og synet som 
møtte Detektiv Ystenes der gjorde ham 
uvel. Han satte seg på huk ved  siden av 
den døde kroppen. Det luktet metallisk 
av blod, og tok seg selv i å minnes den 
gangen han som seksåring skar seg, og 
deretter utledet bevis for at den spesielle 
lukten kom fra jernatomer i hemoglobi-
net. ”Dødsårsaken er definitivt blodtap. 
Drapsvåpen: et skarpt, langt objekt,” sa 
han rolig, mens han bøyde seg nærmere 
ansiktet hennes.  Han tok frem et lite ap-
parat fra jakkelommen, som han trykket 
mot huden hennes i et par sekunder. Ap-
paratet pep, og Detektiv Ystenes holdt det 
opp foran seg mens han nikket bekreft-
ende. ”I følge min egenutviklede karbon-
14-dateringsmaskin er time of death 
nøyaktig klokken 23.41.” Studentene 
rundt ham kikket nervøst på hverandre, 
men virket ikke særlig tungsindige over 
det faktum at Kanzler var død. Plutselig 
fikk Detektiv Ystenes øye på noe. Noe 
blankt. Skinnende. Forsiktig åpnet han 
munnen hennes med sin venstre hånd, og 
plukket ut et lite objekt. 

Aarhønestyret samlet seg rundt De-
tektiv Ystenes, og alle stirret 
i vantro på gjenstanden han 
holdt i hånden. Det var et 
egg. Et gullegg. ”Det ser ut 
som man kan åpne det,” sa 

Eskild mens han klødde 
seg lett på nesen. De-

tektiv Ystenes 
ga ham et ir-
ritert blikk, 
og dyttet 
h a m 

unna. 
” L a 
meg 

nå se…” Klikk. Gullegget åpnet seg. Til 
syne kom et omhyggelig sammenbrettet 
papirark, som Detektiv Ystenes nå pluk-
ket ut og åpnet. Blikket hans sveipet nedo-
ver papirarket, og han skjønte øyeblikke-
lig hva dette var. Hendene hans skalv, og 
svetten piplet ut fra pannen.

Detektiv Ystenes humret lett. ”Selvsagt,” 
sa han, og et smil bredte seg utover ansik-
tet hans. Han brettet sammen arket, plas-
serte hendene på hoftene, og så tilfreds 
på studentene foran seg. ”Dette er jo  helt 
åpenbart. Ved kun den minste bruk av 
logikk er det innlysende hvem som har 

drept Emmi.”

Ystenes klarte å løse mysteri-
et. Har du også nok logisk 
sans og fornuft til å forstå 
hvem morderen er? Hvorfor 
måtte Emmi dø? Send inn 
navn på morder, begrun-
nelse for mord og hvordan 

du løste påskemysteriet!

Send inn ditt 
svar til 
s p i k e r s @
aarhonen.
no

De beste og 
mest riktige 
løsningene 
er med i tre-
kningen av 

premien. 

Svarfrist: 16. 
mai kl. 23:59!
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1. Hva er ditt beste/verste eksamensminne?
2. Har du hatt sex på Lerka?

1. Lørdagseksamen i exphil på Dragvoll. Samtlige busser kjør-
er rett forbi fordi de er stappfulle. Jeg og mange andre måtte få 
tak i taxi og rakk så vidt eksamen. Dårlig start på dagen. 

2. Hva skal man svare på sånt...

1. På en eksamen satt eksamensvaktene (pensjonistene) og 
pratet så høyt at det forstyrret studentene. Vi måtte tilslutt be 
dem om å være stille. 

2. Jobber med saken. I løpet av mai-måned er det i boks. 

1. Satt i eksamenshallen og hørte masse bråk fra nabosalen. 
Det viste seg at de hadde fått utdelt fasiten sammen med
oppgaven. Satt resten av eksamen og ønsket at det hadde vært 
meg.

2. Ingen kommentar . . . 

Klara Då - 5. klasse Simon Holst Aandahl - 2. klasse
1. Mot slutten av eksamen tok en i nærheten av meg seg en 
pause. Han var nesten ferdig med innføring og tenkte at nå 
hadde det vært digg med en Farris. Den endte opp over alt 
han hadde gjort så langt, og han satt og stressa resten av tiden 
for å bli ferdig. 

2. Ja, på kopimaskinenen

Hanne Cecilie Stene Nordal - 2. klasse Kjersti Heggum - 5. klasse

1. Helt stille på eksamen når én plutselig promper høyt. 
Ingen vet hvem det er, og vi hadde aldri funnet det ut heller. 
Plutselig reiser en jente seg opp og sier “sorry“ før hun løper 
ut av lokalet. 

2. Jeg var full en gang på Louvre. Husker at det skjedde litt av 
hvert, men ikke helt hva eller med hvem. 

1. Han foran meg åpner en redbull og styrter hele før han 
lener seg tilbake i stolen og begynner å knipse høyt med fin-
grene. Så ut som han gira seg sykt opp, for plutselig begynner 
han å skrive dritfort. Redbull virker tydeligvis raskt. 

2. Jeg var full en gang på Louvre. Husker at det skjedde litt av 
hvert, men ikke helt hva eller med hvem

Tor Eivind Palm - Spiller Magne Fossum - 1. klasse
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”Under andre verdenskrig organiserte en gruppe fryktløse NTH-studenter en fest til 
ære for de norske militære sjøstridskrefter. Sjøsettingen av Hans Høyhet Jonathan 

var en kamuflert symbolikk for å hedre de tapre landsmenn. Tyskerne forsto nok ikke 
hva seremonien innebar, men det ryktes at førstegangs H.H. Jonathan sent på 
kvelden ble funnet henrettet ved nakkeskudd med kaliber 9 mm, hvilket peker i 

retning av en tysk Luger.” 
 

 

Avgangskullet 2014 takker for seg og ser frem til årets 
sjøsetting! 

 
 
 
 

Takk for støtten til den tradisjonsrike begivenhet 
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KONKURRANSE 
I denne oppgaven skal du finne de manglende 5 delene i funksjonen (a,b,c,d og e) for å finne løsningen. Selve funksjonen kan (bør) 
plottes inn i Wolfram Alpha når man tror man har funnet de riktige tallene. Når man ser hva plottet er sender man løsningen til 
spikers@aarhonen.no før 16. mai 23.59 og vær med i premie-trekningen. 

 polarplot ([a]+0.9cos([e]t)) ([a]+0.1cos([d]t)) (0.9+[b]cos([c]t)) ([a]+sin(t))     for t fra -pi til pi

a:  Fullfør rekken:
  12, 1112, 3112, 132112, 1113122112, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 nest siste siffer i rekken er tallet som erstatter a i funksjonen. Hint: John Conway   
 
b: 
 Beregn                                       når

c:  Antall minutter Frank Aarebrot fikk på NRK i februar 2014.

d:  TV-serie der man blant annet møter Elisha Cuthbert og Carlos Bernand. 

e:  Antall trekanter minus antall firkanter pluss 1.              



35

Mirjam (5.) og Martin (5.) har endelig blitt et par på ekte.

Erik (1.) skal av Studentersamfundet ha blitt utnevnt til 
“Kongen av Bodegaen”!

“AutoCAD ødelegger livet mitt.” Maiken (2.)

Julie(1.) og  Leiv Jørgen(4.) fant tonen under premierefesten 
og det oppstod søt musikk.

Eivind (1.) fant seg arkitekt-jenta Maren på 90talls-festen på 
Skiboli som han koste med. Går rykter om at dette kun var 
én av flere denne kvelden.

Mak(1.) skal ha blitt obsertvert med tunga ned i halsen på 
en maskin jente under badcoms påskefest.

Marianne(2.) og Petter(4.) skal ha blitt tatt på fersken i     
Bodegaen under gudenes natteliv. 

“Jeg skjønner ikke Russland: Først så overskrider de OL-
budsjettet mer enn noensinne, så skal de til krig med Ukrai-
na. Er det sånn at de MÅ gå i null som Kroa?” Sigrid (1.).

Sofie (1.) og Magnus (3.) var svært intime på hyttetur. Til de 
andre gjestenes fortvilelse, siden de både måtte se og høre 
på dette hele kvelden. Sofie ønsker hverken å avkrefte eller 
bekrefte om dette skjedde.

Erik (1.) hadde et intimt øyeblikk med Astrid (ukjent linje) 
da hun stjal burgeren hans utenfor Sesam Vest. Hun var 174 
cm og hadde blå jakke. Tips som gjør at burgeren kommer 
til rette vil bli klekkelig belønnet.

Ingrid (1.) fikk god kontakt med Ukjent Person på Bode-
gaen.

Christian (2.) ønsker mer intimitet i HS: “til neste HS-møte 
skal jeg ta opp det der med å ha lavere terskel for winkie oss 
imellom.” Winkie er slang for penis.

Sondre (1.) er misfornøyd med Manchester Uniteds prestas-
joner den siste tiden: “Håper City-kampen er ganske tidlig. 
For da skal jeg drikke så mye fredag at jeg er for bakfull til å 
se den”

“Jeg må drikke opp all cideren før vi drar på pærty!” Edvard 
(1.)

Etter at Eivind (1.) ble med i LØK på Samfundet har han 
stadig vekk blitt observert vandrende gjennom Trondheim 
Sentrum 9-10-tiden søndag morgen.

Sondre (1.) fikk svært så god kontakt 
med en med caps på 90talls-festen. 
Han visste ikke hvilken linje hun 
gikk på.

Kanzler hadde gin- og popcornfest 
etter x-russefest.

SLÆDR “Trur du d finnes ekte dinosaura?” Sigurd (4.)

Caroline (2.) og Jens (4.) hadde en god tone på x-russef-
est

Jente fra Manchester fant seg gutt fra bygg i Kam-
bodja: Fredrik (3.)

Bendik (1.) fant kjærligheten på Edgar etter X-
russefesten.

Sondre (1.) fant kjærligheten på Samfundet etter 
X-russefesten.
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Legg meg til på Snapchat:
aarhonen_gossip

Alle syklister må parkere ved Hovedbygget
NTNU har bestemt at sykler nå må parkeres foran Hovedbygget. 

I sommerferien skal det lages en sykkelparkeringsplass, og NTNU 
vil at alle skal bruke denne. De forbyr derfor syklister å parkere 
syklene andre steder. Om man for eksempel skal på Lerka, må 
man allikevel sykle til Hovedbygget, parkere der og så gå hele 

veien til Lerka. 

Aprilsnarr.


