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Redactionen

Revysjefredacteur

For en høst dette har vært! Nå er vi kommet til den delen av semesteret der 
Lerka begynner å fylle seg opp av studenter som må ta igjen skole som ble 
nedprioritert til fordel for UKA-arrangementer. Ja, eksamen står for tur, men 
etter det er det juleferie, òg, etter det er det tid for Byggrevyen!

Jeg heter Marie og er Revysjef for Aarhønens Kulturelle Teater, også kjent som 
AKT. Juleferien er stas det; man får kost seg med familien, spist god mat og 
tatt seg fri fra skolehverdagen, men mot slutten av ferien merker man alltid at 
man savner Trondheims-vennene sine også. Hva er vel da bedre enn å starte 
semesteret med en revyhyttetur 7.-9. januar? Vi i Revystyret håper i hvert fall 
å se deg der! Fra hytteturen til premiere har vi omtrent 1 måned på å lage en 
gøyal revy vi er stolte over å vise våre medstudenter og venner! I januar og 
begynnelsen av februar fylles Lerka av byggstudenter, latter og ekstra god 
stemning. Man kan være med på alt fra å skrive sketsjer, lage danser, stå på 
scenen, sy kostymer, snekre kulisser, rigge scene, øve med bandet eller være 
en del av velferdsgjengen. Det viktigste er at vi skal ha det gøy sammen!

Vi har ingen påmeldingsfrist, men jeg anbefaler deg likevel å melde deg på nå 
og bli med fra start. Byggrevyen er den beste muligheten man har til å få seg 
venner på tvers av trinn, slik at man alltid har noen å si «Hei» til i gangen eller 
som man kan slå av en prat med på Høna. Meld deg på, du vil ikke angre!

Marie Kreutz Weng
Revysjef
H.M. Aarhønen

Tiden flyr! I år rakk jeg ikke å gjøre meg opp en mening om julebrus 
i oktober, før vi hadde kommet langt inn i november. Halloween kom 
så brått på at jeg måtte skjære ut en klementin i stedet for et gresskar, 
og UKA var over mens jeg fortsatt hadde revy-sangene på hjernen. 
Men hva er det vi egentlig har holdt på med mens vi ikke har øvd til 
eksamen? Siden studenter er en mangfoldig gjeng er det vanskelig å 
si noe generelt om alle, men én ting har bundet oss sammen denne 
høsten: Forkjølelse.  

For å ikke la forkjølelse være det eneste jeg husker fra denne høsten 
er det kanskje greit å mimre litt, derfor har vi laget en tekst som tar for 
seg året i revy! I tillegg har vi testet juledrinker og julefilmer, og du 
kan teste deg selv på julenøtter. Blir julenøttene for lette, har du også 
kryssordet å prøve deg på. 

For dere førsteklassinger blir dette en ekstra spennende 
eksamensperiode siden dere ikke har vært gjennom det før. 
Andreklassingene vil jo også oppleve noe nytt, nemlig at vi ikke kan 
sitte med pensumnotatene ved siden av oss når vi løser oppgaver, det 
blir en ubehagelig opplevelse. Og noen må kanskje gjøre eksamen 
alene for første gang, tenk så ensomt!

Ta deg en pause i den seriøse lesinga, for litt useriøs lesing. Vi 
har laget en stemningsfull utgave som vi håper dere liker, med 
dokumentasjon fra immatrikuleringsballet, dommene fra prøvelsene, 
juleeventyr, anmeldelse av julefilmer, og masse mer!

Håkon Urdahl
Redacteur
H.M.Aarhønen



I - Kollektivtransport

Den Ærede Jury hadde gledet seg stort til å beskue en miljøvennlig kollektivtransport som skulle frakte dem over 
Trondheim Torv for deres besiktigelse av de øvrige Raatne Ægs prestasjoner for Hennes Majestet. Etter rykter om god 
komfort, elganse og god underholdning under ferden, var den Ærede Jury meget spente på hva de Raatne Æg hadde 
klart å produsere. 

MEN... Den Ærede Jury ble kun møtt av tre Raatne Æg med lua i hånda. Det praktfulle fremkomstmiddelet ble Den 
Ærede Jury fortalt at kun fantes i deres egen fantasi, og det var dermed umulig for Dem å hvile bena de kommende 
timene. 

De Raatne Æg har derfor, så absolutt, måtte drikke kvadruppel dose

II - Kjent byggverk
Den Ærede Jury ble svært fornøyd da de ankom synet av Operaen som var en klar kopi av det kjente marmorbygget, 
dog i tre. Det var tydelig at de Raatende Æg hadde miljø i tankene med gjenbruk fra egne hybler som materialer. 
Hennes Majestet hadde også blitt tildelt æresplass for nytelse av musikalske opplevelser. De Raatende Æg var også 
svært behjelpelige med av- og påstigning på operataket som var fortalt at var dimensjonert for to jurymedlemmer. Da 
konstruksjonen tålte fire medlemmer var Juryen fornøyd med de byggtekniske egenskapene til konstruksjonen. De 
Raatende Æg hadde mer å by på da de hadde enda et kjent byggverk å vise, det skjeve pannekaketårnet i Pisa. Da 
denne konstruksjonen også var en kulinarisk opplevelse, gikk det den Ærede Jury over all forventning. 
 
Men... Pannekakene var kalde og til tross for gjenbruk det mye bruk av plast i konstruksjonen. Det er også kjent at 
det er mulig å gå på hele operataket, men noen steder tålte ikke byggverket den Ærede jury og gikk raskt til brudd 
under vekten av kun ett medlem. Det var ingen som visste opprinnelsen av materialene til reiret til Regina som gjorde 
den Ærede Jury usikker på om de hadde Hennes Majestets sikkerhet i tankene. Det var heller ikke spor av universell 
utforming da det var nødvendig å destruere deler av konstruksjonen for å kunne slippe inn til reiret. Da det i tillegg var 
mangel på sang og musikk bak operaens fasade, ble Hennes Majestet særdeles skuffet.

De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke ingen dose

III - Betongkonstrukjsoner
Den Ærede Jury ankom Trondheim Torg til forbausende engasjement fra De Raatne Æg. Fire medlemmer fra den 
Ærede Jury fikk transport fram til deres post,vel vitende om at dette ikke var deres ansvar å sørge for. For å gjenopprette 
folkets tillit til vår suverene kompetanse innenfor betong hadde De Raatne Æg vartet opp med en estetisk bålplass. I 
sentrum av en sirkulær vindbeskytter lå de gyllenbrune pølsene på grillen, alle tiltenkt Den Ærede Jury. De Raatne Æg 
viste seg seriøs under prøvelsene og hadde stor respekt for Den Ærede Jury, og det ble satt pris på.

Men... verre bålplass skal man lete lenger etter. Med betong så lite bestandig at den smuldret og en bålplass bestående 
av limte betongklosser viste De Raatne Æg dårlig kompetanse innenfor betongfaget. De tiltenkte sitteplassene til Den 
Ærede Jury var så absolutt ikke dimensjonert for deres størrelse. Tross grillpølser måtte Den Ærede Jury selv etterspørre 
servering, og til stor misnøye blant Den Ærede Jury kom pølsene også uten særlig tilbehør. Feil og mangler ble dermed 
ikke kompensert for med riktig behandling av Den Ærede Jury. Det hele toppet seg da Ærede Jury Medlem Skogvokter 
ble omtalt som «en pingle» fra De Raatne Æg.

De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke dobbel dose

V - Bro
En massiv brokonstruksjonen ruvet høyt på Trondheim Torg til Den Ærede 
Jurys store begeistring. Konstruksjonen var reist av gjenbruksmaterialer og 
bruas 3 meter spenn var så langt at selv Bent Høie hadde blitt imponert! 
Den Ærede Jury fant bærevnen til konstruksjonen svært tilfredsstillende, 
da den tålte samtlige medlemmer, også under hopp. De Raatne Æg tilbød 
hjelp med nedstigning i situasjoner der det var nødvendig, og det ble 
servert leskende drikke og deilig kake til broens besøkende. Egen HMS-
ansvarlig var tilstede, og grunnen var godt beskyttet mot slitasje fra ytre 
påkjenning. 

Men... Det skulle ikke mer enn et hammerslag til før rekkverket på 
konstruksjonen hadde mistet sin funksjon og med det muligheten til å 
bestige bruen ble en svært komplisert og direkte livsfarlig affære. Den 
Ærede Jury var til De Raatne Ægs store overraskelse ikke under 140, en 
høyde bruas undergang var dimensjonert for. CO₂-regnskapet kunne 
heller ikke fremvises, annet enn informasjonen om at materialene var 
fraktet i dieselbil. Et kjapt overslag gav et utslipp på 8 tonn  CO₂. Den 
Ærede Jury ble også svært skuffet av mangelen på hage da de Raatne Æg 
selv kunne fortelle at de hadde egen hageansvarlig. Dårlig oppvarting, 
mangel på kunnskap om de ti bud og frekke kommentarer falt ikke i god 
jord hos den Ærede Jury. 

De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke trippel dose

VI - Hybel
Den Ærede Jury ankom et flott byggverk som var koselig innredet med 
seng og et heklet teppe laget av tippoldemor. Sengen ga Den Ærede Jury 
en ypperlig mulighet til å få et lite avbrekk fra en ellers stressende dag. De 
lot seg imponere av XPS i gulvet, gratis vaktmestertjenester og at hybelen 
var dimensjonert for en vindlast på stiv kuling pluss pluss.  Hybelen var 
også godt utstyrt med ulike typer forfriskninger, noe som er viktig i et 
studenterhjem. Ærede Jurymedlem Financeminister fikk tildelt både 
halsvarmer og pastiller fra ulike politiske partier og var godt fornøyd med 
De Raatne Ægs politiske kunnskaper. 
 
Men... Selv om det ble kabriolet-stemning når hybelens tak ble fjernet, er 
det svært uheldig å ikke ha tak i under Trondheims mange regndager. For 
ikke å snakke om under den iskalde trønderske vinteren. At det heller ikke 
er noe form for isolasjon i veggene gjør at hybelen har et større varmetap 
enn hele Elektrobygget på en vinterdag. Dette kombinert med at hyblene 
hadde en levetid på kun to måneder er dårlig nytt for miljøet. Den Ærede 
Jury ble regelrett sjokkert da de bevitnet reklamen på utsiden av hybelen, 
Hennes Majestet er så aldeles ikke verdt 3 for 2! Lite hjalp det at inne på 
hybelen var det ingenting som appellerte til Regina. Samtidig ble Den 
Ærede Jury skuffet over at sengen kun var 90 cm bred, en byggstudent må 
da ha muligheten til å kunne ha besøk!

De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke dobbel dose

VII - Byggmesterskap
Den Ærede Jury kom omsider frem til det årlige Byggmesterskapet 
som i likhet med tidligere år kunne by på interessante konkurranser 
og prestisjefulle dueller. Juryen skulle her få teste sine praktiske 
byggeferdigheter i en rekke grener mot hverandre, noe som virkelig 
fikk frem vinnerinstinktet i selv den mest aktverdige Jurymedlem. Med 
forfriskninger av varierende styrke kunne de fleste i Den Ærede Jury enten 
hamre, sage eller bygge seg til toppen av seierspallen. Helt til vinneren av 
årets Byggmesterskap var kåret og premiert.

Men… Den Ærede Jury ble svært skuffet over det utbredte fraværet 
av HMS under byggmesterskapet, og mangelen på verneutstyr brakte 
unødvendig høy risiko for Den Ærede Jury. En pall skal angivelig ha 
veltet over et høyst betydningsfullt jurymedlem. Fraværet av en tydelig 
konkurranseplan ble også lagt merke til, noe som ga ingen garanti for 
at alle fikk prøve alt. De Raatne Æg hadde heller ingen gode svar for 
at promotering av vår kjære linjeforening var totalt fraværende i dette 
mesterskapet.

De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke enkel dose

IV - Utedo
Den Ærede Jury så virkelig fram til å ta i bruk det nye offentlige toalettet på Trondheim Torg. Der stod De Raatne Æg 
klar med både is og god service. Utedoen var dekorert utmerket på framsiden, med et maleri av H.M. som bæsjer 
ut Broderskapet. Det var derfor ingen tvil om hvilken linje De Raatne Æg representerer. Med god fokus på gjenbruk 
av materialer og en plan for materialene etter endt prøvelse, var Den Ærede Jury meget begeistret. Fasilitetene på 
selve toalettet var utmerket, det var rikelig med forfriskninger, et bilde av Ærede Jury Medlem Kanzler og ellers gode 
dofasiliteter med både vask og klosett. De Raatne Æg stilte i tillegg med musikk som alternativ lydisolasjon ved 
hardere bruk av toalettet, noe Den Ærede Jury satte stor pris på. De Raatne Æg holdt utedoen i god stand så lenge 
Den Ærede Jury så behov for det. 

Men.. Den Ærede Jury ble svært skuffet over valg av materiale på toalettet. Veggene og taket var kun bestående av 
laken, svært lett lett rivbart og på grensen til gjennomsiktig. Doen var derfor ikke i nærheten av Den Ærede Jury sine 
standarder. Et værgunstig materiale kan man heller ikke si at De Raatne Æg valgte. Den Ærede Jury var redd for at 
fasilitetene, både ved nedbør og brann, ville kollapse. De Raatne Æg forsvarte seg med at toalettet tålte nedbør opp 
mot 5 mm, noe som ikke er mer enn litt yr en høstdag her i Trondheim. 

De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke champagnebrus

Dommene 2021
Tekst: Den Ærede Jury | Layout: Julia Fresvig
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VIII - Lekeplass
Den Ærede Jury ble møtt med noe godt i glasset og en henrivende presentasjon da de ankom lekeplassen. Den 
Ærede Jury lot seg særlig imponere over at De Raatne Æg hadde vært på et 8 måneders HMS-kurs i forkant av 
prøvelsene og etablert et samarbeid med NOKAS og Garden i tilfelle noen i Den Ærede Jury skulle skade seg. Før 
medlemmene av Den Ærede Jury fikk prøve seg på den krevende hinderløypen fikk de tildelt en hjelm og tilbud om å 
bli geleidet gjennom hinderløypen. De Raatne Æg hadde anskaffet kunstgress av ypperste klasse som skulle fungere 
som støtdemper i tilfelle noen falt. Til Den Ærede Jury sin store glede fikk de opptil 35 snurr hver vei på stolen og De 
Raatne Æg tok gledelig imot medlemmer som var delvis ustødige.

Men… Lekeplassen var bare beregnet for en person, noe som var til stor fortvilelse blant en lekeglad Jury. Til tross for 
gode muligheter og stort engasjement for fotballkamp på kunstgresset, klarte ikke De Raatne Æg å anskaffe en fotball. 
Hindrene raste sammen etterhvert som Den Ærede Jury bevegde seg over dem og til tross for et 8 måneders HMS-
kurs kunne ikke de Raatne Æg opprettholde en trygg lekeplass. Dette var trolig fordi lekeplassen var beregnet for en 
kraft på 3,3 paranewton og De Raatne Æg hadde brukt en sinuskurve for å beregne momentdiagram. 

De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke enkel dose 

IX - Flytende medium
Den Ærede Jury gledet så mye til å nyte et forfriskende bad i idylliske omgivelser at de entret det flytende medium 
med en gang de ankom posten. Det innbydende vannet var varmt og behagelig og Den Ærede Jury lot seg imponere 
av den flotte fontenen som var drevet av solceller. I tillegg hadde De Raatne Æg arvet alle materialene fra deres felles 
tante Gerd. Bassenget hadde i tillegg en egen Aarhøne-pool bar der de serverte drikke av høy klasse, som bestod av 
40 % kjærlighet og 60% brus. Den Ærede Jury hadde en fortreffelig opplevelse med mye latter god service til av- og 
påkledning.

Men … Den Ærede Jury sin badeopplevelse ble mindre gledelig da de oppdaget at klærne deres var klissvåte fordi 
de hadde blitt lagt på bakken. De Raatne Æg hadde heller ikke nok håndklær til å tørke alle Jurymedlemmene, noe 
som førte til at de måtte stå og vente på et kaldt og vått håndkle. Kreasjonen til De Raatne Æg hadde heller ikke plass 
til mer enn fire Jurymedlemmer, noe Den Ærede Jury så på som ærbødigst besynderlig ettersom flere ønsket å bade. 
Bassengkanten tålte svært lite last og vannet rant ut når et høyt verdsatt Jurymedlem ville hoppe fra kanten. Baren 
serverte kun en drink og var tydelig ikke utrustet for miljøet den var i ettersom den var konstruert av papp. De Raatne 
Æg påstod også at vannet ikke var i vater fordi flytespenningen til vannet var 0,2MPa, men enhver byggstudent vet at 
vann alltid er i vater. 

De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke dobbel dose

X - Minigolf
Selv etter en lang dag på torget var Den Ærede Jury klar for mer lek og moro. Til juryens fryd 
hadde De Raatne Æg konstruert en imponerende minigolfbane over flere plan. Den bar preg av kreativitet og 
innovasjon, og Hennes Majestets farger gjorde at det ikke var i tvil hvilken linje de ærbødigst representerte. 
Bygningslinjens fagfelt ble også svært godt representert av elementer som en kran i banen og en hammer å spille 
med istedenfor den klassiske kølla. Sistnevnte var også en velkommen tilføyelse for å gjøre spillet mer utfordrende. 
Kreativiteten kom også i spill i reglene, som ble presentert slik at man med få slag kunne få en god drikke.

Men… til Den Ærede Jurys forskrekkelse var det tomt for vinnerdrikken før alle jurymedlemmer hadde spilt. Selv om 
Ærede Jurymedlem Sjefredacteur var godt innenfor med slagene til å få en god og leskende drikke, serverte De 
Raatne Æg en blanding av vodka og melk. Når Den Ærede Jury ble frustrert over vanskelighetsgraden på siste del av 
banen ble juryen beskyldt av De Raatne Æg for å spille dårlig som om Den Ærede Jury kan være problemet. Det hele 
ble toppet med dårlig service og De Raatne Æg ga inntrykk av at de var på samme nivå som Den Ærede Jury.

De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke trippel dose

Byggkullet 2020-2025
Kan Skogvokter Maria Elise Liodden, Financeminister Ole Magnus Ryen og Ceremonimester Petter Sunde komme opp 
på scenen.

Den 22. august 2020 ble daværende Raatne Æg utsatt for noen prøvelser. Innsatsen i Nordre Gate var upåklagelig, så 
Hennes Majestet kunne på immatrikuleringsballet 2. september 2020 ta samtlige under sine vingers beskyttelse. 

Men… grunnet en verdensomspennende pandemi fikk de Raatne Ægg aldri gjort opp for sine feil og mangler i 
forbindelse med deres klekking til ÆgTech. Dette ser Hennes Majestet på som et problem som ikke kan bli forbigått i 
stillhet.

Dere ÆgTech må derfor, på vegne av hele byggkullet 2020-2025, så absolutt, drikke en passende dose.
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Årsrevy
Skrevet av Synnøve Bardal og Johanne Simonhjell

2021 var, som årene før, et interessant år med både store og små begivenheter, både på 
verdensbasis og på «Gløs-basis». Redactionen har samlet noen av disse høydepunktene i vår 
ÅRSREVY: 

JANUAR
2021 starter ut med at Trump-supportere forsøkte å gjennomføre et kupp i Washington DC. 
Dette gikk selvfølgelig ikke, og som plaster på såret, var det ikke lenge etter at Donald Trump ble 
utestengt fra Facebook og Instagram. I tillegg ble han også suspendert fra Twitter :) 
Bidens valgkampseier blir sertifisert av kongressen, som betyr at Trump ikke er president og USA 
får sin første kvinnelig, mørkhudete og sør-asiatiske visepresident. Go Kamala Harris!

FEBRUAR
Kim og Kanyes ekteskap tok slutt, etterfulgt av at Kanye skiftet navn til Ye. 
Prins Philip døde, rett før han rakk å bli 100 år #kjipern

MAI-JUNI
Nok en eksamensperiode med kun hjemmeeksamener. Halvparten av alt eksamensstresset var 
derfor relatert til hvorvidt Internettet holdt seg stabilt gjennom eksamenen.

AUGUST
Fadderuke! Det ryktes at det ble ekstra mye hooking i år (men selvsagt innenfor sine egne 
kohorter..  )
Aarhønens Royale Bryggeri er tilbake i drift!
Gløshaugen starter å dele ut gratis Covid-19-hurtigtester, og disse ble dermed enda en gode ved å 
være Gløs-student (bortsett fra gratis havregrøt fra Hangaren som fungerer like godt som lim som 
det gjør som frokost) 

SEPTEMBER
Mange fikk sin andre vaksinedose rundt denne tiden, og dermed ble det konkurranse i «hvem som 
ble dårligst av Moderna-vaksinen»
Stortingsvalget skjedde: Arbeiderpartiet og Senterpartiet er i regjering. 
«Den-store-ut-dagen» den 25. september: Generasjon-z’s svar på frigjøringsfeiring etter en lang 
krig bekjempet direkte fra de knøttsmå hyblene våre

OKTOBER
Alle (seriøst alle) var forkjølet. Å se opptak av forelesninger fra denne perioden er definitivt et 
håpløst prosjekt, da stemmen til foreleseren uansett blir overdøvet av hosting og snufsing fra salen

NOVEMBER
Gass-lekkasje på Gløshaugen, til tross for at dette egentlig ikke er noe nytt, mest sannsynlig en eller 
annen uheldig kjemiker som har skylden
Lesesalene starter å fylles opp igjen, og vi er stort sett tilbake til den normale eksamensperioden 
(plass-mangel på Gløs, og at det alltid er tomt for tørkepapir på toalettene)



Dette burde du kunne:

JulenøtterJulenøtter
Tekst: Signe Petrohai Pedersen  I   Layout: Johanne Reimer

1.  Hva er navnet på kontainerskipet som sperret Suezkanalen tidligere i år? 

2.  Hva er Norges 4. største by?

3.  Er Danmark en republikk eller et monarki?

4.  I hvilket år kunne man første gang laste ned snapchat? 

5.  Hvem spiller hovedrollen i den nye versjonen av «Tre nøtter til Askepott?» 

6.  Når levde Albert Einstein? 

7.  Hvilken sang ble streamet mest på Spotify i 2017? 

8.  Hva hadde de tre vise menn med seg som gaver til 
jesusbarnet?

9.  Hva er et mitokondrie? 

10.  Hva heter statsministeren i 
Sverige?

1.Hvor mange bein har en sommerfugl? 

2.Hva heter racerbilen til Reodor Felgen? 

3.  Hva heter den nordligste haisorten, som kan bli over ett tonn tunge, og som forskere 
fortsatt ikke aner hvor gamle kan bli? 

4.  Hva kaller engelskmennene stikkelsbær? 

5.  Hvilket kinesisk palass fører den himmelske fredsport inn til? 

6.  I hvilken nordtysk by ble det i 1814 inngått en fredsavtale der Danmark måtte avstå Norge 
til Sverige? 

7.  Hvilket ord, som er lett å misforstå, bruker en trønder for å si at hen er sliten?

8.  I hvilket land ligger hovedkontoret til Ryanair? 

9.  Hvor mange innbyggere bor det i Finland?

10.  Hvilket land kommer etter Norge på en alfabetisk liste over alle land i Europa?

SVAR: 
Dette burde du kunne:
1. Ever Given 2. Stavanger 3. monarki 4. 2011 5. Astrid Smeplass 6. 1879-
1955 7. «Shape of you» - Ed Sheeran 8. gull, røkelse og myrra 9. «The power 
house of the cell», eller celleorganeller som forsyner cellene med energi
10. Stefan Löfven

Godt og blandet:
1. 6 2. Il tempo gigante 3. Håkjerring 4. Gooseberry 5. 
Den forbudte by 6. Kiel - Kieltraktaten 7. ”Klar” 
8. Irland 9. 5,531 millioner 10. Polen

Godt og blandet:
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Klaus
En ubrukelig postmannlærling blir sendt til verdens mest ulykkelige sted for å 
bøte på hans elendige innsats på postakademiet. Det blir riktignok ikke mye 
til straff, for jommen finner han en gammel gubbe i skogen med en gigantisk 
leketøysamling og en «ho-ho-ho»-latter. Forutsigbart nok klarer postmannen og 
*spoiler-alert* julenissen å bringe fred og ro til byen, ved å love gaver i bytte mot 
«gode handlinger». Budskapet må være at alle konflikter kan løses med lekebiler 
og kjærlighet på pinne. Filmen var koselig nok, men forutsigbar nok til at jeg kan 
anbefale å se den i samme format som en BM3 forelesning: Dobbel hastighet.

Terningkast 4  

Holiday in The Wild
Om du digget romantiske «The Holiday» med Cameron Diaz og Jude Law (som 
vi vel alle gjorde), er denne klisjéfylte ‘rom-com’-en midt i blinken for deg! 
Det vil si, om du ignorer essensen av plotet i filmen. Regissør Ernie Barbarash 
bruker ikke lang tid på å avsløre at samme gamle oppskrift på middelaldrene 
kjærlighetsdrama er pakket inn i nytt, fargerikt gavepapir med stor sløyfe rundt, 
i år også. Studenter som har drukket bort pengene sine på Kroa (ups!), som 
egentlig skulle gått til julegavehandel, skal sympatisere med styrtrike Kate 
Conrad (Kristin Davis) som på apatisk vis blir dumpet i begynnelsen av filmen. 
Hun gjør som alle andre nylig skilte kvinner umiddelbart gjør… tar en luksusferie 
til Afrika? På et hjem for forlatte elefanter møter hun den jordnære, nonsjalante 
men samtidig sjarmerende Derek Holliston (Rob Lowe), som har konstant tre-
dagers uten å se slaskete ut. Dynamikken mellom Kate og Derek kan jo i kjent 
Hollywood-stil bare bære én vei, og ingen overraskes denne gangen heller. 
Personlig rakk jeg å bli mer investert i baby-elefantene. Til tross for tidvis flotte 
naturbilder av den varme, romantiske savanne, som i et øyeblikk fikk meg til å 
huske at det finnes steder uten 365 nedbørsdager i året, ga ikke Holiday in the 
Wild julefølelsen jeg håper jeg snart får. 

Terningkast 3

Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas
Alt var bedre før i tida! Da Disney turte å lage filmer med så groteske monstre 
som denne filmen byr på. Et førjulsmareritt, som den heter så fint på norsk, er en 
stop-motion klassiker fra en tid før high-tech CGI tok over som bransjestandarden 
innenfor animasjon. Filmen handler om Jack Skellington som er blitt lei av å 
måtte styre allehelgensaften hvert bidige år. I stedet bestemmer han seg for å 
ta kontroll over julen så braker det løs. Filmen byr på masse god humor, gode 
sanginnslag, hjertevarme øyeblikk og rett og slett Tim Burton’s eksentriske stil på 
absolutt beste vis.

Terningkast 5

Tre nøtter til Askepott (1973)
Vi er i middelalderen, Askepott er en dyktig rytter og skytter som rår over sin 
skjebne. I det en kvist med tre nøtter kommer i hennes vei forandres livet hennes 
drastisk, hver nøtt forvandles til hvert sitt antrekk. Første gang hun treffer prinsen 
er det i vanlige klær. Med nøttenes hjelp treffer hun han på nytt i jegerdrakt, så i 
en ballkjole hvor hun mister skoen. Innen den forelskede prinsen finner skoens 
eier har den siste nøtten forvandlet seg til en brudekjole. 

Må starte anmeldelsen med en advarsel, jeg er ikke oppvokst med norske 
juletradisjoner, og har derfor ikke noe norstalgi knyttet til filmen. Nå som dette 
er avklart. Filmen er….dårlig? Det er nostalgien som gjør filmen bra. Men filmen 
i seg selv er bare dårlig. Jeg setter pris på det moderniserende elementet i at 
Askepott er en dyktig rytter og skytter, men filmen er gammel og det har ikke blitt 
noe bedre med årene. At dubbinga er elendig er et velkjent fenomen, og filmen 
er generelt preget av et utrolig sakte tempo og lite spenning. Den er ok å ha på 
i bakgrunnen av julemiddagen, men ville nok ikke satt meg ned og sett den en 
gang til.

Terningkast 2

It´s a wonderful life
Topper IMDb´s rating av julefilmer, og det er det god grunn til. Første gang jeg 
ser den og for en koselig film!
En barmhjertig businessmann har vokst opp i Benford Falls. Denne mannen 
havner i knipe på selveste julaften, men heldigvis får han himmelsk hjelp som 
viser hvordan alt hadde vært om han aldri hadde blitt født.

Utgitt allerede i 1946. Det er ingen problem. Julen har ringt inn i 75 år og den 
klassiske julestemningen er i hus for lengst. Nydelig film som rører meg til tårer 
og viser alt av hva julen handler om. Ser du denne er julen sikra.

Terningkast 6
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Redactionen

fyre
[fy:`rə] verb
____________________________________________________
[Å fyre, fyrer, fyrte, har fyrt (for mye)]

Innta betydelige mengder god drikke innenfor et kort tidsrom. 
Fyring legger opp til god stemning, sosialisering og noen ganger 
dårlige avgjørelser.

”Vi fyrte på rødvin før immball, det var en vin-vin situasjon”.

verv
[værv] substantiv
____________________________________________________
[Et verv, vervet, verv, vervene]

Ulønnet virksomhet som er til fordel for fellesskapet. Avgjørende 
for kulturen. 

”Verv er det aller mest nødvendige av det unødvendige vi har i 
Trondheim”.

flaske
[fla`skə] substantiv
________________________________________________
[En flaske, flasken, flasker, flaskene]

Beholder ment for væske. Du klarer deg ikke uten. 

”Var på bunnen av flasken, så planen gikk i vasken”.

band
[bæ:nd] substantiv
_________________________________________________________________________________
[Et band, bandet, band, bandene]

Gruppe med mennesker som opptrer musikalsk til fordel for publikum.   

”Et band er et fyrtårn når man går seg vill i kvelden”.

bar
[ba:r] substantiv
___________________________________________________________
[En bar, baren, barer, barene]

Området der det serveres drikkevarer. Studentenes beste venn - og fiende.  

”Baren er der du får løst et problem og skapt et nytt samtidig”.

bakrus
[ba:kru:s] substantiv
________________________________________________
[En bakrus, bakrusen, bakruser, bakrusene]

Tilstand som ofte er et ettermæle av god stemning. Gir en 
følelse av å være akkurat passe i villrede.    

”Bakrus er noe av det mest forutsigbare med 
studenttilværelsen”.

DICTIONARY Immball
En ting er å fyre på immballet, en anen ting er å skildre fyringen. Redactionen 
definerer noen viktige ord som du kan bruke for å gjengi opplevelsen.

Tekst: Audun Haukeland | Layout: Susanna Hals
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Julen er ringt inn og Handelshøyskolen BI er tømt. Studentene er blitt 
fulgt hjem til fæffæ som venter spent på å se hva de 89 000 kr har lært 
sønnen sin. Rundt et middagsbord fylt av julemat sitter Bendik BI og 
stirrer nedlatende på søskenbarnet Bjarne Bygg. «Hvor er den mørkeblå 
boblevesten? Mokasinene? Hvem velger en annen skjorte enn en Ralph 
Lauren poloskjorte?» tenker han og drar en hånd gjennom håret for å 
fikse sleiken.  Foran ham sitter Bjarne Bygg og plaprer i vei om studiet 
sitt, Bygg- og miljøteknikk, som om det er det kuleste i verden. Mekanikk 
bla bla ingen bryr seg. Bendik BI klarer ikke høre på dette lenger og 
avbryter. «Du vet du høres ut som en nerd?». Bjarne Bygg stopper opp, 
smiler, og sier «Bedre enn å være en klyse. Hva gjør man på BI uansett?». 
Bendik BI ler «Det handler ikke om hva du gjør, men hvem du er».  Til 
dette rister Bjarne Bygg på hodet, ser trist på han og sier «En gang 
kommer pappas cash til å ta slutt, og da ender du opp som enda en 
økonom i dress som ikke har annet enn misjonærsex resten av livet». 

Lenger gikk ikke den samtalen, fordi plutselig knuses vinduet i 
middagsstuen og inn flyr en fugl. «Det er en fugl!» «Det er et fly!» «DET 
ER AARHØNEN!» Det var Bjarne Bygg som ropte det siste med fryd i 
stemmen. Aarhønen flakset vilt rundt i stuen før den ga fra seg et skrik. 
Akkurat når den flyr over Bendik BI løsner den på endetarmen sin 
og lar det dryppe, før den tilfreds lander på skulderen til Bjarne Bygg. 
Her sitter den akkurat lenge nok til Bjarne Bygg får strøket den før den 
flakser ut vinduet og forsvinner i snøen. Bendik BI er rasende og tenker 
«Hvordan endte denne kvelden med at han lukter lort, mens Bjarne 
Bygg ble den utvalgte?»  Bendik BI velger å chugge champagnezn sin 
og legge seg, men lite vet han om hva som venter han denne julenatten. 

Bendik BI ser seg rundt forvirret. Han står på kjøkkenet, men kjøkkenet 
ser ut slik det var når han var liten. En stor rød julestjerne lyser i vinduet 
og kjøkkenet lukter sterkt av pepperkakedeig. Middagsbordet er borte 
under lag av mel, kakepynt og riller fylt av pepperkakemenn og julekaker. 
En mørk stemme eksploderer ut i rommet. «Jeg er fortidens ånd! Følg 
godt med nå!». Han hopper forskrekket til og når han ser mot bordet igjen 
sitter to små skikkelser foran et stort falleferdig pepperkakehus. Ansiktene 
deres er dekket av mel og tilsmurt glasur, men det virker ikke som om 
de enser det ettersom pepperkakehuset har deres fulle oppmerksomhet. 
«Hvor mye snø kan vi sette på taket før det faller sammen trur du?» spør 
lille Bendik BI mens han sveiver med glasurposen foran ansiktet til lille 
Bjarne Bygg. «Det må tåle at seigmennene går oppå etter at glasuren 
er satt på i hvert fall. Ser du at veggene allerede buler litt ut? Jeg er 
redd for at de knekker om vi setter mye mer på taket» svarer lille Bjarne 
Bygg mens han inspiserer konstruksjonen deres. «Når vi blir stor kan vi 
lage verdens kuleste pepperkakehus i hvert fall, uten å være redd for 
at det faller sammen, fordi da er vi blitt byggingeniører og kan bare 
regne på det» sier lille Bendik BI akkurat i det lille Bjarne Bygg setter 
på en for mye seigmann og huset raser sammen. Rommet fylles av 
hysterisk latter. Bendik BI får en rar følelse i brystet mens han står og ser 
scenarioet utspille seg, føles nesten som om hjertet skal til å føle igjen. 

I det ene øyeblikket står han på kjøkkenet, og i det andre står Bendik BI i 
en gang i et bygg han ikke kjenner igjen. Rett foran ham, bak et glasskap, 
stirrer en utstoppet høne på han olmt. Bak han står en replika av en bru 
og på et skilt ved døren står det «Lerkendalsbygget».  Mens han iakttar 
studentene rundt seg blir han kjent med et studieliv han ikke kunne 
forestilt seg engang. Studenter flokker seg til noe de kaller «Høna» for 
å fylle på med kaffe, ta seg en kakebit og slå av en prat. Hele bygget er 
fylt av grupper med studenter som engasjert diskuterer oppgaver, og 
selv om de virker både frustrerte og til tider møkka lei av innleveringene 
de jobber med så virker de i hvert fall stolte over hva de studerer. I 
motsetning tenker Bendik BI på sitt eget studieliv og hvordan han til tider 
blir flau når folk spør han om hva han studerer og han må svare BI. Han 
vet at vennene hans aldri kunne tenkt seg å gå et annet sted enn BI, hvor 
man går ut av skolen med hodet fullt av kokain og champagne etter 3-5 
år, men noen ganger revurderer han det selv. Spesielt i julen når han 
hører Bjarne Bygg snakke om studenter med solbriller og finstas, daljer 
og aarhønebrus.  Han kjenner en tung hånd på skulderen sin, og når 
han snur seg kommer han ansikt til ansikt med en svær mann iført grønn 
badekåpe og en laurbærkrans på toppen av den røde manken sin. «Jeg 
er nåtidens ånd! Se rundt deg! Alt lyset tar på kunne vært ditt om du 
hadde valgt riktig studie.» 

Scenarioet rundt ham skifter igjen. En bitende kulde angriper han, og 
han innser at han nå står ute. En svart skikkelse står noen meter unna 
og bekker mot han med en ljå. Bendik BI går motvillig mot ham mens 
han ser seg rundt. Først da merker han at han står midt på en kirkegård. 
I det fjerne hører han kirkeklokkene ringe inn til julegudstjeneste, men 
den eneste lyden på kirkegården er lyden føttene hans lager i snøen 
mens han går bort til skikkelsen. Den svarte skikkelsen tårner over han 
og ansiktet er gjemt bak en svart kappe, men en hes stemme kommer 
fortsatt ut. «Jeg er fremtidens ånd og har noe å vise deg».  Med en hvit 
knoklete hånd peker han mot den nærmeste gravsteinen. Bendik BI går 
sakte mot graven, redd for hva han vil finne. Med en skjelvende hånd 
tørker han vekk snøen som dekker gravsteinen for å lese hva som står på 
den. Fargen i ansiktet til Bendik BI forsvinner når han ser hva som står på 
den. «Her ligger Bendik BI. Han hadde potensial som ung, men endte 
opp som en taper som aldri opplevde annet enn døll misjonærsex før 
han døde av kokainoverdose.» Den svarte skikkelsen kommer opp bak 
han og hvisker han i øret «Dette er hva som venter deg om du fortsetter 
på veien du har valgt». Bendik BI begynner å dirre. Han vil ikke ende opp 
sånn, men i det han skal til å si det til skikkelsen blir alt mørkt.

Dagen etter våkner Bendik BI i sengen sin med en åpenbaring. Det er 
første juledag og huset lukter kaffe og julebakst. Han springer ned og 
braser inn døren til kjøkkenet. Der sitter hele familien hans rundt bordet 
og spiser frokost, men de ser forskrekket opp når han braser inn. Bendik 
BI ser på dem og roper «God jul! Jeg skal slutte på BI og starte på Bygg- 
og miljøteknikk med Bjarne Bygg!»

…lite kunne han vite at fremtiden ikke kan tukles med og at et semester 
med kjemi og skjørt fører til hvitt pulver det og. 

Et byggeventyr
Tekst: Herborg Jónsdóttir   |   Layout og grafikk: Susanna Hals
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Favoritter før kakao

Helena: Julebrus - Hamar Lillehammer bryggeri
Sigurd: Vinen uten gløgg 
Herborg: Urge holiday flavor
Filip: Julebrus - Hamar Lillehammer bryggeri
Lisa: Gløgg

Favoritter før kakao

Helena: Julebrus - Hamar Lillehammer bryggeri
Sigurd: Vinen uten gløgg 
Herborg: Urge holiday flavor
Filip: Julebrus - Hamar Lillehammer bryggeri
Lisa: Gløgg

Redactionen tester -
juledrinker!

Eggnog
Et uhell ved oppvarming gjorde at den var litt klumpete. Smaken var ok. Konsistensen var noe forstyr-
rende. Lisa kan bekrefte at den var god da den først ble laget. 

Helena: Det lukter kakedeig. Hadde nok vært bedre uten klumper. 
Sigurd: Ah! Ække så gæærnt egentlig da. Synd med den klumpete konsistensen, da selve smaken er 
helt grei. Skylder på kokken. 
Herborg: Æ nøye mæ me å lukte. Konsistensen ligne på pannekakerøre som ikke ble piska nok. 
Smakte bedre enn forventa.
Lisa: Jeg fulgte oppskriften. Skuffa.

Freia Regia rett i koppen kakao 
10/10 fra alle. Selv Helena som ikke tåler laktose og Lisa som ikke tåler melk. Filip fiksa krem som ikke 
var melk, dette synes ikke Sigurd noe om, men resten digger. 
Helena: Nam.
Sigurd: Kakao ja. Litt melk i. Skulle gjort seg med ordentlig fløte. 
Herborg: Mmmm. Va litt trist med snerk, men godt me kræm. 
Filip: Vi fikk julestemning, alt som manglet var litt snø.
Lisa: Digg, elske kakao.

Gløgg 
Vi lagde gløgg på vin. 2 deler vin, 1 del gløgg. 

Helena: Det er litt for mye vin. 
Sigurd: Vinen er bedre uten gløgg i. Men mye bedre enn gløgg på vann.
Herborg: E d vin? Æ hater jo vin! [smaker på gløggen] Smake bedre enn vin! Vil heller ha det hær enn 
vin. 
Filip: Tydelig smak av rødvin. Starter i et øyeblikk som gløgg, og går fort over til å bli vin. 
Lisa: Tørt. Godt. Men tørt. 

Julebrus - Hamar Lillehammer bryggeri (brun julebrus)
Helena: Riktig julebrus.
Sigurd: For lite kullsyre, smaker som alle andre. 
Herborg: Endelig en som smake julebrus. Feil farge da.
Filip: Dette er standarden, nivå 0 alt annet er under dette. Dette er den beste julebrusen. 
Lisa: Ok. Ikkje 10/10. Kanskje 8/10. 

Julebrus uten sukker - Hamar Lillehamar bryggeri
Helena: Er ikke så dum. Beste lettbrus. 
Herborg: NEI! Tam, død, klamra sæ til ganen. Værste æ har smakt av julebrus. Beste lettbrus. 
Sigurd: Litt som brunost, setter seg i ganen liksom? Smaker likt, men for lite kullsyre. 
Filip: Den var veldig god, hadde ikke tenkt over at dette ikke var vanlig julebrus. 
Lisa: Klamrer seg te ganen ja. 

Urge holiday flavor
Helena: smaker ikke jul, smakte godteri men ikke godt godteri. 
Herborg: Æ e sykt spent, æ elska urge. Den smakte ikke urge. Litt som om en sku blanda Urge og 
Mozell eller nåkka.
Filip: Det lukter vanlig urge. Som urge, men mindre fruktsmak og mer syntetisk. 
Lisa: Tungå mi ble tørr. 

Ringnes julebrus 
Helena: Nei, den smaker ikke riktig. Det er ikke Hamar julebrus. 
Sigurd: Vet ikke, alt smaker likt. 
Herborg: Den hær har æ høye forventninge til. Smake mer bringebærbrus enn julebrus. 
Filip: På grensen mellom rød julebrus og brun julebrus. 
Lisa: YES! Korrekt julebrus. 10/10

Ringnes julebrus lett
Helena: Det er jo bare skum! Nei, bare nei, riktig farge men feil smak. 
Sigurd: Kjedelig. Lite kullsyre. 
Herborg: Surere, smake mer men mindre julebrus. Hint av klor. 
Filip: Veldig lik den forrige. 
Lisa: Julebrus. 

Nøgne Brun Jul, Belgian Brown ale
Helena: Kald kaffe grums. Dadler? 
Sigurd: Lukter fruktig. Vet ikke hva ettersmaken er, men smaker litt kaffe. Var litt mye som skjedde. 
Mange smaker. Hadde vært mye bedre som sterkøl rundt 7-8%, skulle kjøpt den på polet.
Herborg: Den skulle ikke være så fruktig. NEI. Kald kaffegrut. 
Filip: Litt Guinnes. Fatter kaffegreia. Dadler. Assosiasjoner med konfekt. Voksen-voksen. 
Lisa: Meh. 

Austmann Juleøl
Helena: Neineineineineineinei. 
Sigurd: Veeeldig brun. Smaker (brent) pepperkake. Gløgg i ølform. Hadde gjort seg til en middag. 
Herborg: Verre enn den istad. Kaffegrums gjennom avløpet #VA 
Filip: gløgglukt. Sjønte at denne ikke kom til å være god. Tjukk likørsmak. Smaker som det brente 
sukkeret som skal holde veggene fast i et pepperkakehus. 
Lisa: Nei. 

Explo Santa Power
Helena: Smelta godteri
Sigurd: Smaker som de dærre jorbærskumgodteri som er smelta. Helt forferdelig. Kvalmende
Herborg: ADHD på flaske. Mack!
Filip: Smelta skumnisse. Mack? De har god stil da. Isbjørn, santa power…. Dette her var jo digg. 
Lisa: Syre. Død og fordervelse. Det etse seg gjønå emaljen 

Redactionen tester
juledrinker!

Eggnog
Et uhell ved oppvarming gjorde at den var litt klumpete. Smaken var ok. Konsistensen var noe forstyr-
rende. Lisa kan bekrefte at den var god da den først ble laget. 

Helena: Det lukter kakedeig. Hadde nok vært bedre uten klumper. 
Sigurd: Ah! Ække så gæærnt egentlig da. Synd med den klumpete konsistensen, da selve smaken er 
helt grei. Skylder på kokken. 
Herborg: Æ nøye mæ me å lukte. Konsistensen ligne på pannekakerøre som ikke ble piska nok. 
Smakte bedre enn forventa.
Lisa: Jeg fulgte oppskriften. Skuffa.

Freia Regia rett i koppen kakao 
10/10 fra alle. Selv Helena som ikke tåler laktose og Lisa som ikke tåler melk. Filip fiksa krem som ikke 
var melk, dette synes ikke Sigurd noe om, men resten digger. 
Helena: Nam.
Sigurd: Kakao ja. Litt melk i. Skulle gjort seg med ordentlig fløte. 
Herborg: Mmmm. Va litt trist med snerk, men godt me kræm. 
Filip: Vi fikk julestemning, alt som manglet var litt snø.
Lisa: Digg, elske kakao.

Gløgg 
Vi lagde gløgg på vin. 2 deler vin, 1 del gløgg. 

Helena: Det er litt for mye vin. 
Sigurd: Vinen er bedre uten gløgg i. Men mye bedre enn gløgg på vann.
Herborg: E d vin? Æ hater jo vin! [smaker på gløggen] Smake bedre enn vin! Vil heller ha det hær enn 
vin. 
Filip: Tydelig smak av rødvin. Starter i et øyeblikk som gløgg, og går fort over til å bli vin. 
Lisa: Tørt. Godt. Men tørt. 

Julebrus - Hamar Lillehammer bryggeri (brun julebrus)
Helena: Riktig julebrus.
Sigurd: For lite kullsyre, smaker som alle andre. 
Herborg: Endelig en som smake julebrus. Feil farge da.
Filip: Dette er standarden, nivå 0 alt annet er under dette. Dette er den beste julebrusen. 
Lisa: Ok. Ikkje 10/10. Kanskje 8/10. 

Julebrus uten sukker - Hamar Lillehamar bryggeri
Helena: Er ikke så dum. Beste lettbrus. 
Herborg: NEI! Tam, død, klamra sæ til ganen. Værste æ har smakt av julebrus. Beste lettbrus. 
Sigurd: Litt som brunost, setter seg i ganen liksom? Smaker likt, men for lite kullsyre. 
Filip: Den var veldig god, hadde ikke tenkt over at dette ikke var vanlig julebrus. 
Lisa: Klamrer seg te ganen ja. 

Urge holiday flavor
Helena: smaker ikke jul, smakte godteri men ikke godt godteri. 
Herborg: Æ e sykt spent, æ elska urge. Den smakte ikke urge. Litt som om en sku blanda Urge og 
Mozell eller nåkka.
Filip: Det lukter vanlig urge. Som urge, men mindre fruktsmak og mer syntetisk. 
Lisa: Tungå mi ble tørr. 

Ringnes julebrus 
Helena: Nei, den smaker ikke riktig. Det er ikke Hamar julebrus. 
Sigurd: Vet ikke, alt smaker likt. 
Herborg: Den hær har æ høye forventninge til. Smake mer bringebærbrus enn julebrus. 
Filip: På grensen mellom rød julebrus og brun julebrus. 
Lisa: YES! Korrekt julebrus. 10/10

Ringnes julebrus lett
Helena: Det er jo bare skum! Nei, bare nei, riktig farge men feil smak. 
Sigurd: Kjedelig. Lite kullsyre. 
Herborg: Surere, smake mer men mindre julebrus. Hint av klor. 
Filip: Veldig lik den forrige. 
Lisa: Julebrus. 

Nøgne Brun Jul, Belgian Brown ale
Helena: Kald kaffe grums. Dadler? 
Sigurd: Lukter fruktig. Vet ikke hva ettersmaken er, men smaker litt kaffe. Var litt mye som skjedde. 
Mange smaker. Hadde vært mye bedre som sterkøl rundt 7-8%, skulle kjøpt den på polet.
Herborg: Den skulle ikke være så fruktig. NEI. Kald kaffegrut. 
Filip: Litt Guinnes. Fatter kaffegreia. Dadler. Assosiasjoner med konfekt. Voksen-voksen. 
Lisa: Meh. 

Austmann Juleøl
Helena: Neineineineineineinei. 
Sigurd: Veeeldig brun. Smaker (brent) pepperkake. Gløgg i ølform. Hadde gjort seg til en middag. 
Herborg: Verre enn den istad. Kaffegrums gjennom avløpet #VA 
Filip: gløgglukt. Sjønte at denne ikke kom til å være god. Tjukk likørsmak. Smaker som det brente 
sukkeret som skal holde veggene fast i et pepperkakehus. 
Lisa: Nei. 

Explo Santa Power
Helena: Smelta godteri
Sigurd: Smaker som de dærre jorbærskumgodteri som er smelta. Helt forferdelig. Kvalmende
Herborg: ADHD på flaske. Mack!
Filip: Smelta skumnisse. Mack? De har god stil da. Isbjørn, santa power…. Dette her var jo digg. 
Lisa: Syre. Død og fordervelse. Det etse seg gjønå emaljen 
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Eksamensprat
Tekst: Fillip og Sigurd  I  Layout: Jason

Hvilket fag bruker du mest tid på nå?
Akkurat nå er det Mekanikk 2. Fokuset burde ligge på Statistikk, men det er så drit å 
jobbe med, haha.
Har du lært noe fra UKA som du kan bruke i eksamensperioden?
Nei… Det må bli å jobbe seg frampå og være strukturert for å ha tid til å være med på 
mye under UKA. For gulrota er å bli ferdig - om det er å bli ferdig med eksamen eller 
rekke vors er litt det samme.
På en skala fra Kjell-Simen til Christian Kopperud, hvor selvsikker er du på 
eksamensperioden?
Det blir bare Christian Kopperud. Neida, haha, jeg er egentlig bare Kjell-Simen rett 
gjennom, er ikke noe selvsikker i det hele tatt for eksamensperioden ass.
Føler du på noe stress nå, og hvordan takler du det?
Nei, egentlig ikke, jeg blir veldig lite stressa. Tenker at det eneste jeg kunne ha blitt 
stressa av, må være statistikken, men der er jeg så sikker på at jeg kommer til å stryke, 
at det går bra. Har meldt meg opp i konten allerede. Men generelt tenker jeg at livet 
går videre, det har liksom ikke så mye å si, og derfor blir jeg lite stressa.

Hvilke fag bruker dere mest tid på nå?
Mek 2. Jeg (Alice) har begynt på eksamensoppgaver. Løsningsforslaget er selvfølgelig 
oppe til enhver tid, da.
Har du lært noe fra UKA som du kan bruke i eksamensperioden?
Pappa ga meg tips om å feste fra seg før eksamen. Mellom eksamenene også, for så 
vidt. Som funksjonær var det mye jobbing også. Vi får se om det var verdt det. Det var 
veldig gøy i hvert fall.
På en skala fra Kjell-Simen til Christian Kopperud, hvor selvsikker er du på 
eksamensperioden?
Njaa. Sterk helling mot Kjell-Simen.
Føler du på noe stress nå, og hvordan takler du det?
Jeg klager ekstremt mye til de rundt meg. Venner, kjæreste, alle får høre det. Det gjør at 
jeg får medfølelse av de rundt meg. Og så er jeg ferdig med det - beste er å virkelig å få 
det ut. I det ene øyeblikket lurer man på hvorfor man orker dette, men så går det over. 
Vanligvis kommer disse utblåsningene ukentlig. I eksamensperioden er det opptil flere 
ganger daglig.

Hva kunne du gjort for A i ditt verste fag?
Det går ikke an. A i Mek 2 er utenkelig. Det kunne jeg gjort mye for, så lenge jeg personlig ikke skades av det. Jeg kunne 
lett løpt naken rundt Lerka, så langt er det ikke.
Beste å spise og drikke under lesinga?
Drikke? Ikke så mye egentlig. Jeg glemmer det. Prøver å drikke vann for å slippe hodepine. Annet enn det, er det te. Og 
så er middagsrester alltid bra. Det kan være hva som helst, så lenge det er rester. Det kan være motivasjon i god mat. 
Bygglunsj fra Fjordland er også nice.
Hva er det dummeste du kan gjøre rett før eksamen?
Ikke glem legitimasjon! Det er ikke lurt å måtte hjem og hente.
Angrer du på å ha kokt?
Så lenge man skjønner koken, får man noe ut av det. Da hjelper den, så du får levert øvinger for å ta eksamen. 
Kokekulturen på Bygg og Miljø er bedre enn flere andre linjer, det må sies.
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Hva er det du drikker under lesingen?
Det hender jeg tar én pils. Særlig hvis jeg straks er ferdig. Dette skjedde spesielt i UKA, men det kan skje ellers også. I hvert 
fall på en lang tirsdag.
Angrer du på å ha kokt?
Det er grei kokekultur i 1. klasse. Selv har jeg brukt det mest for å sjekke om det jeg har gjort er riktig, men det kommer 
godt med om jeg skal ut på en fredag og det er mye igjen av øvingen. Jeg tror likevel flere koker mer enn meg..
Hva motiveres du av før/under eksamen?
Jeg vil jo gjøre det bra, da. Helgene gir også litt ekstra motivasjon.
Hva er best eksamensmat?
Det blir mye pizza. Foodora kommer også godt med. Men jeg har noe retter jeg er ganske rask på. Kylling og ris for 
eksempel. Sleng på champignon, løk, hvitløk, chilli, paprika og så kjøttbuljong oppå der. Det er ferdig på 20 minutter. Ta 
poseris, så er det mindre oppvask.

Hvilket fag bruker du mest tid på nå?
Jeg bruker mye tid på Matte 1, pluss Kjemi. Resten går greit for seg.
Har du lært noe fra UKA som du kan bruke i eksamensperioden?
Det var både mye lesing og drikking, men mest sistnevnte. Men det var deilig å måtte 
jobbe hardt, for å få til innleveringer og skole, for så å belønne seg med å dra ut. Kall 
det en gulrot.
På en skala fra Kjell-Simen i Parterapi til Christian Kopperud i Side om Side, hvor 
selvsikker er du på eksamensperioden?
Ikke så selvsikker for øyeblikket. Ligger noe bakpå. Men etter helgen er jeg i gang! 
Dette målet har jeg hatt lenge. Etter julebordet er jeg Kopperud.
Når du er på ditt mest stressa, hva gjør du for å få bena plantet på jorda?
Jeg blir sjeldent stressa. Jeg tar det av og til for chill… Det er nesten litt dumt. Jeg tror 
jeg må innse at eksamen er veldig viktig først. Når jeg først innser dette, kommer jeg i 
sonen. Da er jeg god.
Utenom å lese for harde livet, hva hadde du ofra for å få A på eksamen?
Kunne lett klint med kjemilærer Frode, det hadde vært null stress. Eventuelt kunne jeg 
betalt 10 000 kr for å få A i Matte. I så fall får jeg chille i juleferien. Al
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Beste å spise og drikke under lesinga?
Det går mye i kaffe, og så proteinpulver og smoothier da. Fjordlands havregrøt med proteinpulver funker flæsk, er sånn jeg 
blir så lite stressa.
Utenom å lese for harde livet, hva hadde du ofra for å få A i Statistikk?
Bryr meg ikke noe om karakteren, trenger kun å stå. Men jeg kunne gjort bra mye rart for det ass. Hadde lett betalt 10 
000kr. Men da skulle jeg ha sett på eksamen først da, og sikkert konten også.
Beste juksestrategi?
Nei, dårlig med strategi nå etter kun å ha hatt hjemmeeksamen. Men vi har jo vurdert å stikke inn på Sluppen og tegne 
med usynlighetspenn på doen. Bli litt inspirert av 4.ETG som jukser under eksamen.
Hva er det dummeste du kan gjøre rett før eksamen eller under?
Er jo fort det å drikke seg dritings kvelden før og møte opp bakis på eksamen. Koffeinen gir ikke like mye kick da.
Angrer du på ha kokt?
Nei, hadde jo ikke kommet meg gjennom semesteret uten. Det suger å måtte ta øvingsopplegget på nytt i tillegg til å 
konte.
Til slutt: hva motiverer deg nå?
Det er juleferie da, hjem til jul. Klokka sju den 21. desember
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Bedriftsøkonomi er det faget jeg bruker mest tid på, da det er det eneste faget med 
øvinger, i tillegg til at det er ganske rett fram. Jeg burde jo kanskje ha brukt mest tid på 
prosjektoppgaven, men det er nok den jeg bruker minst tid på.
På en skala fra Kjell-Simen i Parterapi til Christian Kopperud i Side om Side, hvor 
selvsikker er du på eksamensperioden?
Utad ligger jeg nært Kopperud, men det jeg sier til meg sjæl er mye Kjell-Simen.
Er dette en strategi for å overleve lesingen?
Ja, for hvis jeg sier utad at jeg er jævlig god på å lese, sitter på lesesalen fra kl 8 til 
17 hver dag, mens inni meg sier jeg at det går dritdårlig, så presser jeg meg sjæl til å 
undertrykke min indre Kjell-Simen. Jeg pleier også å sitte på en leseplass slik at jeg ikke 
ser folk, da det er en forstyrrelse for meg, men at andre kan se skjermen min og se at 
jeg alltid er inne på notater og relevante ting.
Når du er mest stressa, hvordan henter du deg inn igjen?
Hvis jeg mister oversikten, er det to ting jeg gjør: tar en Christian Kopperud og løper en 
tur, og hører på sanger uten tekst, spesielt «Infra 5» av komponisten Max Richter.

Utenom å lese for harde livet, hvor mye kunne du ofret for å få A i ditt verste fag?
Generelt har verdien til en A gått ned med åra, så jeg hadde ikke ofret så mye. Egentlig tror jeg at jeg kunne fått A i alle 
emnene hvis jeg droppa 5-10 timer med verv i uka, men det er jeg ikke villig til å gjøre - verv er mye viktigere.
Hva drikker du under lesing?
I løpet av en dag blir det nok en 3-4 liter vann og en halvliter kaffe. Veldig viktig å holde væskenivået oppe!
Hva er det dummeste du kan gjøre på vei til eller på Sluppen? 
På vei dit for et par år sida så jeg en som tok buss og jeg tror han var veldig i eksamensmodus, for jeg så han krysse over 
veien sprintende rett foran møtende trafikk. Så det kunne gått veldig gærent. Det å nesten ofre livet for eksamen, er ikke 
verdt det.
Beste eksamensmat? For vi ser jo her at du sitter meg et berg av brødskiver.
Ja, spesielt hvis man bytter ut 1 dl av det vanlige melet med glutenmel (altså kun hvetegluten) blir det mye bedre og med 
mer næring. Men det er rett og slett et drapsvåpen for glutenallergikere.
Hva inspirerer deg nå mot eksamen?
Motivasjonen nå er at hvis jeg består alt nå, så har jeg juleferie fra 20. desember kl. 16. Så det er alt jeg trenger.

Spikers ønsker alle byggstudenter kjempemasse lykke til med eksamensperioden. Vi heier på dere!
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Loddrett Vannrett
1a

1n
2a
2h
2m
3a
3d
3g
3k
4a
4j
4m
5a
5k
6a
6h
6k
7a
7j
8a
8e

9a
9e
9i
10d
11b
11g
11k
12a
12k
13a
13d
13k
14a
14d
14j
15a
15e

Produktivt
adventsevent
Human resources
Forskjellig
Bilskilt fra Halden
Måned
To like
Original poster
One night stand
Spionbedrift
Sterk kaffe
Avisa i Halden
Ikke gammel
Der nissen bor
Unik
Interkommunalt arkiv
Ubrukt
Gnukke
Langrennsløp
Planen for august
Snakkes
Uka 2021

Vi ... en nasjon vi med
Kroner
Svensk aksjeselskap
Premie for mandelfunn
Hovedstad Grønland
Vi
På hodet
Mest crazy
Malt
Einsteinium
Tyverier på engelsk
Tråder per tomme
Naziparti
Overstatlig organ
Gira
Julemat for fugler
Eksamensforberedelser

1a
1b
1c
1d
1f
1h
1i
1k
1n
1o
2m
3e
3g
4c
4f
5i
7f
7g
7j
8i
9o
10d

10g
10h
10k
10l
10m
11b
11c
12a

12f
14j

Gavmild, trivelig type
Varmer føttene
Hvor hen du går 
Nesten rekord
Europeisk konkurranse
Padlebåten
Flyselskap
Hvitløkssnegler
Eie
Nissemat
Hennes & ...
Spiselig julebolig
Gardermoen
... the Lord
Significant other
Ubrukt
Juleklovn
New Zealand
Kube i Mekka
Googlekart
I fin form
Oransje bringebær

Ren peis
Hålket
Askepott har 3
Tatt tak i
Hennes Majestet
Julefigur
Hyl
Matematiker kjent for
statistikkdiagram
Bruke øynene
2718.281828 ...

Kryssord av Anna Grude Kristiansen 
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