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Så er den her. Min siste utgave av
Spikers Kårner. Å ha gitt ut Spikers har
vært utfordrende, spennende og utrol ig
gøy! Det samme kan sies om året i
Hovedstyret. Nå har vi gitt
stafettpinnen videre, og nye skal ta
over. Etter det jeg har erfart så langt er
de en kjempegjeng! Jeg vil ønske det
nye Hovedstyret lykke ti l , og jeg gleder
meg ti l å se Spikers under et nytt
regime.
Takk ti l al le som har gitt meg råd og
som har tatt seg tid ti l å diskutere det
som for andre kan virke som små
detal jer. Det har jeg satt uendelig pris
på.

Takk for meg,

Nina Eklo Kjesbu
Avtroppende Redacteur

DENNE UTGAVEN

Spikers Kårner nr 01 201 3. Redacteur: Nina Eklo Kjesbu. Utgitt av H.M. Aarhønen- Bygningsl injens forening.

Bidragsytere: Vegar Schwartz, Leiv Jørgen Husøy, Arve Grinden, Henrik Hartmann, Roe Setnes Jr, Ari ld Holm

Clausen, Elise Myhre Hverven. Alle foto fra revyen og jubileet er tatt av Vegar, unntatt Eddievalen som er tatt

av Arve. En stor takk ti l dere.
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Hundre år

Det er ikke mindre enn en ære å få overvære Hennes Majestets
hundreårsjubileum. Skal si vi taima det bra! Hakket fetere enn NTNUs
hundreårsjubileum? Jubileumskomiteen har ikke bare jobbet hardt og lenge,
de har også levert varer med høy kvalitet. Jeg vil nok en gang takke alle som
har bidratt for å gjøre 1 0 dager med program mulig, og jeg hilser fra
ti lreisende Høyheter og Kyll . inger som sier det samme.

Nå er det på tide å se fremover mot nye gleder. Nyvalgte styrer er i ferd med
å finne sin plass i nye og spennende sti l l inger, og én ting er sikkert – de har
mye gøy å se frem ti l ! Mesteparten av styrenes tid vi l uansett dedikeres ti l
også å gi denne jevne byggstudent noe gøy å se frem ti l , og det er sl ike
arbeidsbeskrivelser vi l iker.

Det er nødvendigvis sl ik at når nye trer inn, trer gamle ut (oh really?!). Mye av
styrearbeidet foregår i sceneteppet og synes ikke like godt utad, men jeg kan
skrive under på at al le som har jobbet i Aarhønen det siste året har gjort en
uvurderl ig innsats.

Spesielt vi l jeg som leder for Hovedstyret 201 2/201 3 si noen ord om nettopp
dette styret. For det er l itt av en gjeng. En original sammensetning med
representanter fra al le mulige klassetrinn, fra forskjel l ige deler av landet, med
forskjel l ige interesser og hobbyer, men alle med samme gløden for arbeidet.
Det er en gjeng som jobber natt og dag for å forbedre foreningen, de hjelper
hverandre når det trengs og de er rett slett bra folk. Hovedstyret har prestert
over den man kan forvente av de som sti l ler ti l styrevalg på
generalforsamling, og det har bidratt ti l å heve foreningen. Jeg tvi ler ikke på at
det neste Hovedstyret kommer ti l å følge opp denne trenden.

Jeg er så heldig at jeg skal få
være med på galskapen ett år
ti l , og jeg ønsker Petter Martin
med nyvalgte styremedlemmer
lykke ti l . Jeg lover å si fra når
dere har driti dere ut!
Det har vært en stor ære å tjene
som Kanzler under Hennes
Majestets vinger. Takk for meg!

Avtredende klukk

Henrik Hartmann
Vice-Kanzler
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Arild Clausen ble vår nye
regent under bursdagsfesten.
Han har svart på noen
spørsmål om regentrol len,
Aarhønen og hans egen
studietid.

- Hva innebærer det å være

regent i Aarhønens rike?

Hvis vi tar det helt etter boka, har

regenten den høyeste jordiske sti l l ingen i

riket. Kanzler er faktisk bare nummer to!

Men det her bl ir l itt som konge og

statsminister. Regenten har en

ti lbaketrukket rol le. Han har siden 1 966

vært en av professorene på bygg. Men

tradisjonen med regent går helt ti lbake ti l

Aarhønens første år. Dette står det mer

om i historieboka. I dag fyl ler regenten tre-

fire funksjoner. Den mest åpenbare er nok

den seremoniel le. Regenten dukker opp i

forbindelse med krøniken på

immatrikuleringen, på

Immatrikuleringsballet, på Bursdagsfesten

og på Jonathanfesten (avslutningsfesten

for 5. klasse). Den viktigste funksjonen ti l

regenten er kanskje at han er leder av

fondsstyret. Aarhønen har lagt seg opp en

betydelig mengde kapital de siste 1 2

årene, og man kan søke om penger ti l

ul ike formål som kommer studentene ti l

gode. Videre hender det at Hovedstyret

spør regenten om råd i strategiske eller

langsiktige saker. Regenten er også ti l en

viss grad bindeledd mellom Aarhønen og

øvrige faglærere. Og ti l slutt: Regenten

har faktisk myndighet ti l å kaste folk ut av

verv i Aarhønen! Dette er selvfølgel ig

veldig hypotetisk, og kan skje hvis noen

sklir ful lstendig ut i forhold ti l statuttene.

Jeg tvi ler sterkt på om denne paragrafen

noensinne har vært tatt i bruk. Så vidt jeg

vet, er regentfunksjonen unik for

Aarhønen. Jeg tror ikke noen av de

andre l injeforeningene har en av proffene

i en ti lsvarende rol le

- Hvordan føles det å ha blitt

regent?

For å være helt ærl ig, så var det ikke

noen stor forskjel l på 31 . januar og 1 .

februar. Selve regentskiftet skjedde i 22-

tida på kvelden 31 . januar. Der og da

hadde jeg ett oppdrag, og det var å holde

en tale for å takke av Steinar Nordal på

en bra måte. Det har han virkel ig fortjent!

Dessuten har regentskiftet vært l itt

gl idende. Både Steinar Nordal og jeg ble

trukket inn i planleggingen av jubileet,

han sørget for at jeg fikk innsyn i

aktivitetene i fondsstyret, og tidl igere

Kanzler (Henrik) har også holdt meg

oppdatert om viktige saker. Nå har det jo

gått en måned, og jeg ser at fondsstyret i

første rekke er den løpende oppgaven

som ligger på regentens bord. Jeg skal

ikke legge skjul på at jeg har fått en

veldig respekt for Aarhønen og

foreningens tradisjoner og ikke minst alt

det frivi l l ige arbeidet som blir lagt ned.

- Hva gjorde at du takket ja ti l å

bl i regent?

Det er faktisk halvannet år siden Steinar

Nordal ringte meg og spurte. Han fortalte

at han hadde vært regent lenge, og

kunne tenke seg avløsning i forbindelse

med 1 00-årsjubileet. Henvendelsen kom

som lyn fra klar himmel, så der og da var

jeg skikkelig overrasket. Jeg måtte tenke

meg om noen dager, og jeg spurte H.H.

Sil ly Walk (Morten Engen, som var

Kanzler i 2009/201 0) om råd. Vel, jeg har

en mistanke om at Steinar Nordal

benyttet samme rådgiver før han ringte
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meg. Men for å gjøre en ganske kort

historie enda kortere: Det finnes

henvendelser man ikke takker nei ti l .

Aarhønen er en skikkelig veldrevet

l injeforening som favner vidt og har

mange positive aktiviteter. Som faglærer

og universitetsansatt setter jeg stor pris

på samarbeidet med Aarhønen. Dessuten

er det selvfølgel ig en stor ære å få lov ti l

å være regent i Hennes Majestets rike.

- Kan du fortel le l itt om

bakgrunnen for Høyhetstittelen

Høy Gang?

Jeg ble sti lt for retten på Hennes

Majestets 95-årsdag, det vi l si i 2008. Jeg

mistenker at forhistorien ti l høyhetsnavnet

lå ytterl igere to år ti lbake i tid: Da kommer

vi ti l vårsemesteret 2006, og det var

forrige gang jeg foreleste Mekanikk 1 .

Men i motsetning ti l vårsemesteret i år

hadde både klassen og jeg uflaks med

timeplanen. Begge dobbelttimene var kl

081 5 – 1 000! Og alle vet at det fort kan

bli l i tt travelt på morgenen. Som foreleser

bør man jo helst ikke komme for sent, og

det hendte at jeg måtte legge inn

fjerdegiret og lang skrittlengde opp

Høyskolebakken. Det sies at noen hadde

prøvd å holde følge. De kunne slå fast at

jeg har lange bein!

- Kan du fortel le et godt minne fra

egen studietid?

Jeg var student fra 1 987 ti l 1 991 . Den

gangen varte NTH-studiet 4,5 år.

Aarhønen var veldig forskjel l ig fra den

linjeforeningen vi kjenner nå. Imm-ballet

på Samfundet er kanskje det mest

sammenlignbare, bortsett fra at det var

vi l lere ti lstander for 20-25 år siden enn

hva det er nå. Første gang jeg var på

bursdagsfesten var på 80-årsdagen i

1 993, men da var jeg ikke student lenger.

Og ellers? Spikers Kårner kom ut med

ujevne mellomrom, og Industrikontakten

greide å arrangere ca ett P&C-møte, som

bedriftspresentasjonene het den gangen,

per semester. Det var ganske dårl ige

tider, for å si det sånn. Så jeg må

innrømme at Aarhønen ikke var veldig

sentral i studiet for min del. Men

studietida gikk fryktel ig fort, så den må jo

ha vært bra l ikevel. Skal jeg trekke fram

noe, må det kanskje være

hovedekskursjonen ti l New York og

Boston i august 1 990. Men jeg må vel

innrømme at turen antageligvis var mer

morsom enn faglig bra. Siste eksamen

var forresten også deil ig. Man skulle

kanskje tro at et skikkelig høydepunkt var

å levere "diplomen" (masteroppgaven),

men det var egentl ig en merkelig følelse.

Dette var rett før jul , og det var l itt

antikl imaks å sitte på toget sørover dagen

etterpå og vite at studietida var slutt og at

klassen ble spredd for al le vinder. Det er

veldig mange jeg ikke har sett siden.

- Hvordan tror du Aarhønen vil

utvikle seg de neste 1 00 årene?

Som jeg var inne på i det forrige

spørsmålet, har det vært en formidabel

utvikl ing de siste 20 årene. Jeg håper

foreningen greier å opprettholde det

positive engasjementet. Fra mitt ståsted

l itt ute på sidel inja er jeg veldig fornøyd

med spekteret av undergrupper:

Steindølene, Vandrende bjelke,

ByggVerksted, Piker med Spiker, kor,

band, kanskje orkester, -- og ikke minst

revyen og Aarhønehytta. Jeg tipper det vi l

dukke opp nye undergrupper også, mens

andre kanskje vil forsvinne. En viktig

årsak ti l at Aarhønen står såpass sterkt

som linjeforening tror jeg er Fondet. Da

har man startkapital ti l nye aktiviteter. Jeg

håper også at flere av mine kolleger på

faglærersida får øynene opp for den

konstruktive virksomheten i Hennes

Majestets rike. Kanskje jeg skal ta med

noen av kollegene ti l Aarhønehytta på

forsommeren?
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Dere trodde kanskje dere var kvitt den gamle sl itne Krosjefen?! Vel, det trodde faktisk

jeg også dere var. Helt ti l jeg ble vekket grytidl ig (kl.1 1 ) i morges, dagen etter

Aarhønelekene(!) av en avtroppende/avgått Redacteur som kommanderte meg ti l å

skrive ett siste klukk her i Spikers. Deadline klokka 3 sa hun, og hørtes uforskammet

opplagt ut.

Hun kunne umulig ha gått l ike mange runder på ÅL som meg dagen i forveien. . .

Hun tømte sikkert hele koppen med deil ig drikke fra Krosjefens Gryte rett i snøen og

snek seg under sperrebåndene slik som så mange andre. Makan!

Men uansett, så l igger jeg her, helt utslått og mørbanket etter rundedrikk, trakt,

skihopping, badstu og swingdans, mens jeg prøver å skrive noen oppsummerende ord

om Aarhønekroas beskjeftigelser.

Den 20. februar ble det avholdt Generalforsamling og den aller viktigste sti l l ingen av

dem alle ble besatt. Nei, vi snakker ikke om Kanzler, Revysjef, el ler Godsbestyrer. Vi

snakker selvsagt om ny Krosjef, Ola Hansen! Ola har også har fått med seg et

knakandes godt styre, med Barsjef Birgitte Dahl, Økonomiansvarl ig Marte Skibel i og

Innkjøpssjef Magnus Risstad.

Jeg må få lov ti l å si at de har kommet kjempebra igang og de har al lerede tatt opp et

knippe flotte nye Krogjengiser, samt gjennomført tidenes Aarhøneleker! Selv om det

ryktes fra kjennere at den magiske medisinen fra Krosjefens Gryte i år både ble

sparsommelig utporsjonert og at konsistensen var noget tykk. Den skal også ha

manglet den rette eimen av kloakk som vi husker så godt fra fjorårets rundedrikk.

Men det har da skjedd ting på Kroa også siden forrige Hjørne. Vi har hatt

hundreårsjubileum. Og i den anledning har vi både brygget og lansert Hennes

Majestets eget Jubileumsøl. Dette finnes dog ei mer, da det ble revet bort i løpet av

jubileumets åpningshelg. Det ble arrangert Jubileåpnigsfest, Fotbal lpub og Afterski. Og

alle har vel hørt om ti lstandene som oppsto da Multiconsult annonserte fri bar på Kroa

under Afterski. Da fikk Krogjengen kjørt seg bak baren. Krogjengen har også stått på

ekstra hardt for å gjøre det hakket trivel igere på Kroa ti l jubi leumet. Nær sagt hele

kjel leren har fått seg et friskt strøk maling samt figurer og tegninger som pynter opp.

Med dette takker jeg for meg og for et fantastisk år i Krostyret og Hovedstyret.

Jeg ønsker de nye styrene lykke ti l . Dere kommer ti l å få det masse moro!

Farvelklukk

Fra avgått Krosjef

Roe Setnes

Ps.

Hvis du ønsker å arrangere noe på Kroa,

privat el ler i aarhøneregi, send en mail og

mas på ny Krosjef: aarhonen-

krosjef@list.stud.ntnu.no

Eller benytt kontaktskjemaet på Aarhønen.no

Pps.

Vær snil l med Ola.

kr
o
sj
e
fe

n
kr
o
sj
e
fe

n



7

Den 31 . januar 201 3 var det 1 00 år siden Hennes Majestet fløy inn gjennom vinduet på Hovedbygget,
og ingenting skul le bl i det samme igjen. Hennes Majestet skul le i 201 3 utfordre sine undersåtter ti l å
lage tidenes jubileum, noe som ble utført og vel så det. På disse sidene kan du lese litt og se masse
bilder fra jubileet.

Mandag 28. januar var Hennes Majestets undersåtter vitne ti l den stjernespekkede underholdningskampen mellom våre

alles kjære FK Steindølene og erkerivalen RBK Oldboys. Kampen foregikk på selveste Lerkendal, riktignok på

kunstgressbanen ved siden av den mektige stadion, men uten noe mindre fotbal lmagi av den grunn. Klokken 21 .00 var

kampen i gang. Som tilskuer kunne man høre pulsen ti l spi l lerne dunke og alle de grønnkledde entret banen med livet som

innsats, klare for tidenes kamp.

Kampen fikk en forrykende start, og etter 1 3 minutter sparket gamlekara fotbal len i motstanderenes mål. 1 -0. «De

oldboysene går l iksom ikke opp i de verste hodeduellene,» påpekte Kanzler under en takl ing fra våre studiekamerater på

banen. Det kom også opp at på sl ik en kjøl ig dag er det relativt sporty å sti l le opp i fotbal lshorts når det er kuldegrader. (Sjur

«Kokebok» Grevsgar og nummer 1 0). Etter 1 8 minutter utl ignet Steindølene med vil l jubel fra publikum/supporterene.

Likevel tok det ikke lang tid før ledelsen ble hentet ti lbake av Rosenborg. Rett før pause bla man vitne ti l en nokså stygg

sparketakl ing rettet mot Rosenborgs keepers kne. Det så ganske vondt ut der han lå og vred seg, men som Normann

(Supporter) trøstet fansen med: «De er vant ti l å rul le l itt, de er tross alt vant ti l å spil le profesjonelt!»

I pausen kunne de heldige oppmøtte fråtse i bol ler av de mange typer og Tekna sti lte selvsagt opp med sin

spisskompetanse og det de kan best, nemlig kaffe. Bølgene suste fram og ti lbake over Steindølene-supporterene, og

stemningen var generelt god. Folk koste seg og samholdet og kameratskapen blomstret som aldri før.

Etter pausen hadde Steindølene en glimrende målsjanse. Dette påpekes for å rose de spil lerne som nærmet seg målet ti l

motstanderen, men som verken scorte el ler ga eget lag noen poeng. Sånne målsjanser gjør kampen mer spennende, men

de gir ikke noe spesielt utslag på resultatet.

«Fl inke ti l å ha oversikt, Rosenborg!» - Normann.

Ceremonimester Jens viser supportertalenter og roper stadig både positive og hissige utsagn mot fotbal lbanen.

I det trettifjerde minutt bl ir sti l l ingen 4-1 . Rosenborg leker seg med sekstenmeteren vår.

«De er jo så lette å skade disse gamle gutta!» (Jens). I det førtiandre minutt tar SFK ansvar og sparker ballen i mål for

andre gang. RBK-keeperen ser paff ut og undres over hvordan dette gikk ti l . Bygg-jentene på sidel inja jubler og ti lskuerne

får se det de kom for. Kjekke byggutter som viser idrettstalent! Noen av byggjentene syns Oldboysa harker veldig ekkelt når

de spytter sl im.

Herfra og gjennom resten av kampen kommer det egentl ig ikke noen flere mål fra våre klassekamerater, men de er veldig

fl inke for det. Kampen ender 8 – 2 og de ser ut som de to lagene på banen har bl itt gode venner. De takker for kampen,

hoier l itt mot publikum og sti l ler seg opp ti l et vennskapelig gruppebilde. Det må ha vært godt over hundre oppmøtte blant

Steindølenes heiagjeng, hvor oppti l flere var ikledt grønne drakter og lagets storslåtte flagg ble viftet høyt under hele

kampen.

Av Ingrid Ramnefjel l
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Foto: Vegar Schwartz
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Foto: Arve Grinden
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Eksamen i RVY201 3 ble avholdt over tre dager i Verkstedhallen i

februar.

Eksamensvaktene kunne i ettertid rapportere om mange mulige

juksere blant kandidatene, og det ble tidvis et høyt forbruk av

hjelpemidler. Spesielt gjaldt dette da styrene kom på besøk på

fredagsforesti l l ingen, noe som førte ti l ekstremt god stemning. På

scenen kunne man i år møte blant andre en juiceelskende Hitler, tre

fine sædceller, Norges kanskje yngste eksamensvakt og Lars Monsen.

NTNUI arrangerte også kunstløp ti l stor begeistring fra salen.

Revystyret bestod av Mari, Henrik og Daniel (3.klasse), Mirjam

(4.klasse) samt Nicklas (2.klasse). De sørget for at al le deltagerne ble

holdt styr på og passet på. En meget kjær gjeng for de fleste var

velferdsgjengen, som sørget for digg mat og omsorg når blodsukkeret

hadde det som verst. Revybandet var også i år svært imponerende, og

kapellmester Arve (4.klasse) og hans gjeng levert et forrykende show

få andre revyer kan ti lby. Nesten 600 bil letter ble solgt ti l årets revy,

noe som gjør at Byggrevyen fortsetter suksessen fra tidl igere. Tusen

takk for i år!

(Al le foto: Vegar Schwartz. Og husk: E er med!)
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RVY201 3:
Fasit Vedlagt



1 4

- Ingeborg (5.) tok favoritthobbyen faceraping ti l et nytt nivå. Dette fikk
Eivind (2.) erfare, som plutsel ig ble venn med fem personer kalt
Beate. Deriblant moren ti l ekskjæresten.

- Mirjam (4.) sjarmerte H.H. ByggBang i senk under ByggBang-
konserten i jubi leumsuka. Hun fikk dessverre ikke spil le på fela hans.

- I løpet av bursdagspartyet på Britannia dukket det opp et sugemerke
på brystet ti l Torhi ld (4). Ikke godt å si hva hun og Rolf har drevet
med.

- I eksamensperioden før jul tok Eivind (2.) en velfortjent pause og
"spiste lunsj" med moren ti l en kompis. Da han kom tilbake ti l skolen
var han fortsatt veldig sulten, for det hadde ikke blitt mye tid ti l spising.

- Ryktene sier at Audun (2.) og Hanne Cecil ie (1 . ) har funnet
kjærl igheten. De ble observert på middagsdates flere ganger i
eksamensperioden, og forventes nå å innta kosehemsen på
Aarhønehytta titt og ofte.

- Sjokkert Ingeborg (5.) ti l Eivind (2.): Er DET ekskjæresten din? Hun
er jo søt!?!?

- Det ryktes at Petter (5.) tok den helt ut på Britannia på
bursdagspartyet og kastet opp på vegg-ti l-vegg-teppet.

- Det var visstnok ampert i EMIL-styret etter at de ble en hatt i manko
etter bursdagspartyet. Dette skal ha hatt noe med H.H. Sil ly Walk å
gjøre og ordene "Jeg har en plan, dere!". Heldigvis ble hatten
returnert via en dansende sædcelle under styreforesti l l ingen under
revyen. Nå med påsydd snor sl ik at fremtidige berginger er bl itt
vanskeliggjort.

- De yngre høyhetene koste seg stort på bursdagspartyet, og klarte
faktisk å være mer rølpete enn de nåværende studenter.

- Slapp penis er det ekleste jeg vet (Janne, 5.)

- Birgitte (1 . ) og Høsser (2.) trivdes godt i hverandres selskap i bandet
på revyen, og koste seg ekstra på premierefesten. Observert i tett
kontakt i sofaen ti l Leiv Jørgen.
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- Halvor (4.) kl inte med både Mirjam (4.) og Anette (5.) på
premierefesten, før han fikk en vakt i hver arm og ble geleidet ut
av Gossip.

- Jeg gleder meg ti l revyen er ferdig nå, så får jeg endelig barbert
kjønnshåra! (Bossel)

- Jeg kan'ke noe for det! Noen ganger synes jeg at jeg sjøl er så
jæævlig morsom! - Petter Martin (2./3. /??)

- Man MÅ jo ikke drikke seg ful l . Og hva er egentl ig så jævlig galt
med å drikke seg ful l? (Ingeborg, 5.)

- Kristin (2): Nå er jeg skikkelig lei av lang og hard og stiv.

- Jeg hater når man tror det er fredag fordi man var på fyl la i går,
og så er det tirsdag. . . (Henrik, 3.)

- Det ække porno før det er surround! (Sebastian, 5.)

- Faen, jeg gleder meg ti l å drikke øl i morgen! (Janne (5.), mens
hun drikker øl)

- Det går rykter om at Janne (5.) var så sveiseblind at hun sprang
rett inn i et glassvindu på Burger King med et smell som hørtes
over hele Trondheim, ti l al le gjestenes fornøyelse/forskrekkelse. . .
Dette skjedde forøvrig under en nattl ig tur etter revyfest.

- Man kunne ha kledd seg ut som Aarhøner, men det hadde
kanskje bl itt l i tt blasfemi. Det er jo l itt fei l å kle seg ut som Jesus
når man skal i kirka!? (Anette, 5. om kostyme ti l ÅL)

- Det ryktes at en gjeng femteklassejenter har begynt å bruke
fredagene ti l å gå ut i Trondheim og jakte menn.
Kjærestegarantien har tydeligvis ikke slått inn for al le. . .
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Hennes Majestet Aarhønen har en spennende historie å se ti lbake på

og nå er denne samlet mellom to permer i boken ”H.M. Aarhønen – De

første 1 00 år”. Boken ble lansert 30. januar 201 3 i samarbeid med

Norconsult som er finansiel l samarbeidspartner for bokprosjektet.

Boken er rikt i l lustrert med 236 sider, og tar for seg hele historien fra

31 . januar 1 91 3, via arbeid med studieplaner, krigens dager,

Jonathanfesten, saken om sirkeldel ingen, Eddievalen, de første

jentenes inntog i foreningen, festene, foreningens symboler, FK

Steindølene, AKT og mye mer helt frem ti l fortel l ingen om hvordan

foreningen fikk sin egen hytte i Selbu. Boken koster kun 200,- og er

ti lgjengelig i Akademikas bokhandel frem ti l sommeren 201 3.

Halvparten av boksalgets overskudd vil gå ti l Røde Kors sin

skolehjelpsordning. Opplaget er begrenset så studenter oppfordres å

løpe ti l Akademika snarest for å sikre seg denne juvelen ti l bokhylla.

De første 1 00 år




