Ny byggstudent?

Her finner du info om
fadderuka, tips til stu-

dentlivet og hvordan
spare penger.

Gammel Byggstudent?

Her finne du eksamenstips, seriøse artikler
om NTNU og en tegneserie om Fettrene Dal.
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Grillentusiast?

Les forrige utgave.
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Hva i all verdens land og rike er det som skjer? Er det eksamensperiode allerede? Vinteren i Trondheim har vært lang, men i retrospekt kunne den gjerne
vært enda litt lenger. Sol og vår er for all del flott, men ikke så flott når det
kun blir en fjern virkelighet man skimter gjennom vinduet på lesesal.

KANZLERKLUKK
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Kjære nye byggstudent,
På vegne av H.M. Aarhønen – Bygningslinjens forening, vil jeg ønske deg velkommen til oss, og velkommen til Gløshaugen. Du har gjort et strålende valg av både
studie og studieby!

Grillpølser, pils og «pikniks» i parken er noe av det deiligste våren har å by
på. Dessverre får pølsa en litt vond ettersmak når man innser at en egentlig
skulle vært dypt inn i pensum til eksamen om bare to dager. Da er det lett å
tenke; «men det er jo så fint vær», for eksamenslesing blir åpenbart vanskeligere å prioritere når sola skinner. Så, la oss håpe at været i Trondheim er
dårlig fram til midten av juni, noe som forøvrig ikke er en umulighet.

I august vil nærmere 120 byggstudenter i røde t-skjorter stå klare for å ta deg og
dine nye klassekamerater i mot. Vi gleder oss til å starte semesteret sammen med
dere, og til å bli kjent med et nytt kull byggstudenter. Fadderkomiteen har planlagt
et variert opplegg med konkurranser, volleyball, grilling og temafester. Jeg håper
du benytter deg av denne muligheten til å bli kjent med dine nye medstudenter og
med linjeforeninga. Her bygges det vennskap som varer livet ut.

Dårlig vær eller ikke, pensum skal gjennomgås, eksamener skal gjennomføres, kaffekopper skal drikkes og fatninger skal mistes. Da er det kanskje ikke
verdens dummeste idé å lese utgave 3 av Spikers, mens du nyter en deilig
kaffekopp (eller en liten pils, må være lov å leve). Redactionen har iallfall
jobbet hardt for å gi deg litt lesestoff til underholdning, mens du sliter deg
gjennom nok en stressende dag med eksamensmas. Uansett hvor mange
eksamener du måtte ha igjen, er det en viktig ting du må huske på: Nå er det
snart sommer! Så her er det bare å gi bånn trøkk de siste ukene, snart kan du
ta ferie med god samvittighet.

Aarhønen er Trondheims eldste linjeforening, med 105 år på Gløshaugen. I fadderperioden vil du bli introdusert for foreningens opprinnelse, unike tradisjoner og
dagens aktivitet. Liker du å spille fotball, synge, ta bilder eller dra på tur? Linjeforeninga har noe for alle. Jeg håper du velger å bli med på arrangementer i regi av
Aarhønen, eller at du kommer innom kontoret vårt, Høna, for kaffe og kjeks.

Lykke til på eksamen og kos deg med Spikers.
Haakon N. Kristiansen
Redacteur
H.M. Aarhønen – Bygningslinjens forening

År etter år blir Trondheim kåret til Norges beste studentby. NTNU utmerker seg
faglig og er en anerkjent skole, men det er likevel studentfrivilligheten i byen som
skiller seg ut. Jeg vil gjerne gi deg ett tips: Engasjer deg! Om det så skulle være hos
Studentersamfundet, NTNUI, studentpolitikken eller hos oss i Aarhønen. Studenttilværelsen er mye mer enn matte og timer på lesesal. Det er ved engasjement og
frivillighet vi kan dyrke kameratskap og bekjempe fagidioti.
Dersom det er noe du lurer på, ikke nøl med å sende meg en mail på kanzler@
aarhonen.no. Jeg skal svare etter beste evne!
Velkommen til Student-bobla, dere står foran noen uforglemmelige år.
Vi sees i august!
Velkomst-KLUKK fra
Maren J. Mood
Kanzler
H.M. Aarhønen — Bygningslinjens forening
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Kanzler

Hovedstyret

Maren er Kanzler i Aarhønen, og innehar med det den nest
høyeste jordiske stillingen i Hennes Majestets rike. Etter å
ha ledet jubileumskomiteen, som sørget for den storslagne
feiringen av Hennes Majestets 105-årsdag, er hun godt skikket i styre og stell. Oppveksten i ytterste utkant av Rælingen
kommer også godt med i forvaltningen av Hennes Majestets skoger. (Om du lurer på om Rælingen er like bondsk
som det høres ut kan det opplyses om at kommunevåpenet er en høygaffel.) Til tross for å være den yngste i styret
har Maren satt seg i respekt ved å lære seg historiebokens
innhold, og mer, utenat. Om tiden strekker til etter Kanzlerplikter og faktapugging, brukes den som sangglad byggstudent i Bjelkeklang, og strikking og kaffe på Høna. Til tross
for hobbyer og et varmt og kjærlig smil som vitner om en
gammel sjel, er ikke Kanzleren vår redd for en god fest og
er veldig glad i rødvin. Det ryktes faktisk om at Maren snitter
på 1,3 vinonsdager i uken dette skoleåret.

Vice-Kanzler

Tekst: Hovedstyret
Layout: Mari Eggan
Foto: Stine S. Faanes

Aarhønen har spiret og grodd i de to foregående årene,
hvor vår nå kjære Vice-Kanzler har vært med i Hovedstyret.
Marie har grodd fast, noe som gjør oss alle veldig lettet - for
da får vi beholde henne dette året også. Vi er alle litt misunnelige på Vegard (kjæresten til Marie) som får kalle denne
bra dama for sin! Marie er en dame med bein i nesa, og stålkontroll på det meste (selv om hun ikke alltid sier det selv).
Så mye bein i nesa at hun la ut på ski selv om Skarverennet
(som hun skulle ha deltatt på) ble avlyst grunnet for mye
vind. I tillegg til mange tonn med pågangsmot har hun en
evne til å tilegne seg viktig kunnskap. Dette har ført til at hun
deler tittelen som Kunnskapsbanken med vår Kanzler, Maren. Vi spør henne derfor om mye rart, og hun kommer alltid
med et snedig, godt svar. Trenger du råd til noe så er denne
opptatte dama å spotte i gangene på Lerka på vei til et møte
eller to. PS! vil du glede Marie? Gi henne en pose M&M’s,
hvis hun har det med seg så får hun ro i sjela.

Ceremonimester

Anna er sjefen for Ceremonigjengen som har ansvar
for å lage storslåtte arrangementer i Hennes Majestets
navn. Studentergalla er hverdags for denne frøkenen
her.
Vår kjære Ceremonimester Anna har nemlig vokst opp i
Norges svar på Dubai; oljebyen Stavanger.
I et forsøk på å gjøre opprør mot industrien som sponser
utdanningen vår valgte hun å prøve seg et år på fornybar energi-studiet, men fant fort ut at hennes hjerte hørte hjemme et helt annet sted. Her er det selvsagt snakk
om Trondheims mange utesteder, spesielt Samfundet
hvor hun også jobber i baren. Fascinasjonen for fagverk
og byggeprosesser fikk henne etter hvert til også å søke
seg til Hennes Majestets beskyttende vinger. Ute etter
å sjarmere? Da er det ikke en dårlig ide å spandere en
Piña Colada på Lyche.

Notarius Publicus

Skogvokter

Som Notarius Publicus har Guro ansvar for å skrive møtereferater, holde styr på Aarhønens arkiv og sørge for at du alltid
finner det du trenger på Høna. Guro er lynrask over tastaturet
og springer på butikken om vi akutt skulle bli tomme for kaffe. Etter et år på Nordfjord Folkehøgskule er hun både sprek
og uredd – det har vi erfart etter utsagn som «tenkte jeg skulle
gå og ta en baklengs salto, noen som vil være med?» (Etter å
ha landet på nakken reiste hun seg opp igjen og var like blid).
Planer om å kapre denne jenta på byen? Det vil du ikke angre
på! Men det kan være greit å ha gjemt unna tannbørsten, for
denne rebellen er også en tannbørstetyv.
Det er lett å la seg sjarmere av Guros fregner og uskyldige
smil, men forlater du Høna uten å ha ryddet opp etter vil du
fort finne ut at du ikke skal tulle med denne jenta!
Lurer du på hvordan man koker kaffe eller tar en baklengs
salto? Da er det bare å huke tak i Guro. Du finner henne i
arkivskuffene på Egget eller i vinkjelleren på Singsaker Studenterhjem.

Som Skogvokter har Halvard en av de gjeveste arbeidsoppgavene i Aarhønen. Selv om han har funnet tonen med tidligere Ceremonimester, Gina, er det ingen andre enn Hennes
Majestet han eskorterer på ball. Verv-CVen hans begynner
allerede å fylle seg opp, og med erfaring som Faddersjef og
tidligere medlem av satsebuss fra Eikeli er det få som er like
kvalifiserte til å være Hennes Majestets personlige livvakt. Du
må ikke la deg lure av hans gode humør og manerer, skulle
noe krenke Hennes Majestet er Halvard på saken.
Når han ikke vokter Hennes Majestet er han opptatt av å gjøre ting skikkelig, da gjerne med lange romantiske erfaringsoverføringer med Gina. Selv om Halvard tar godt vare på Hennes Majestet vil ryktene ha det til at han også er ute etter et
jordisk avkom av eget blod som han kan passe på etter endt
styreperiode.
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Industriminister

Vår kjære Industriminister var så ivrig med å starte på
Gløshaugen, som hun har beundret fra barndomsvinduet i Ila i alle år, at hun startet rett på Byggstudiet, og
fant raskt sin plass under Hennes Majestets vinger. Eline, denne lekre trønderfrøkna, finner man som regel
sammen med næringslivets elite, hvor hun håver inn
penger til byggstudentenes skattekammer over en god
burger på Graffi. Bak hennes lure smil og lange øyenvipper lusker en utspekulert og morsom karakter, som
alltid er klar for en god tur på byen. Til tross for kneskål
ut av ledd fortsetter hun festen videre. Selv om hun nekter for det selv, ryktes det at halve Aarhønens rike har et
øye for denne mektige industriministeren - men her må
man være kreativ, for denne damen lar seg ikke kapre av
hvem som helst!

Financeminister

Sjefredacteur

Daniel, AKA Dannern, Dænnis, Danny, har en interesse
for økonomi og siktet seg tidlig inn mot stillingen som
Financeminister, og dette har han vist at han har kontroll
på. Når han ikke fyller ut bilag som Financeminister, gjør
han utrolig mye forskjellig. Han har like mange hobbyer
som han har Ralph Lauren skjorter; mange. Droneflyvning, toppturer, terrengsykling i Bymarka, langrenn, maratonløping og så videre. I tillegg til dette ser Daniel på
Formel 1 – og det skal mye til for at han går glipp av
et løp han ønsker å se, om det så går klokken halv seks
på morgenen dagen derpå, mens alle andre på hytta
vil sove. Dænnis sprer mye latter og glede fordi han alltid har noe lættis å si, og han tar med seg denne gode
stemningen hvor enn han går. Hvis du hører veldig godt
etter, kan du kanskje høre noe latter i det fjerne. Selv
om Daniel virker som en kjernekar må du passe deg for
krasse ord som sniker seg fram i de sene nattetimer. Han
er ikke den i styret med flest vinstraffer uten grunn.

Dersom du opplever at Erik kommer snikende opp bak deg
på bodegaen trenger det ikke nødvendigvis være fordi han
vil hooke (noen ganger vil han det også). Mest sannsynlig
er han på jakt etter noe sladder om de to som hooker rett
foran deg. Sjefredacteur i Aarhønen ser med første øyekast
ut som en meget stor og skummel bergenser, men så fort
du blir litt kjent med han skjønner du at dette er en mann
som godt liker å kose. Særlig før, under og etter en vinfest
på Aarhønehytta. For å opprettholde førsteinntrykket som
en stor og skummel bergenser finner du ofte Erik i kjelleren på SiT Gløshaugen der han løfter mye tyngre vekter enn
han ved siden av. Som myten skal ha det til lever Erik etter
utsagnet; «Man trener ikke om man ikke løfter mer enn han
ved siden av!» Som en ekte bergenser vil Erik alltid kapre
musikken på vors og sette på noe bergensrap, hvor alt som
kommer fra NMG-huset er favoritten. Dersom du er ute etter
en etablert mann, som kun mangler kone og barn, er Erik
den rette mannen for deg. Han har nemlig nylig kjøpt seg
en gedigen leilighet og i mangelen på kone og barn valgte
han å fylle den med 3 staute karer. Kanskje blir den en dag
fylt med damer?
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Hva skjer i fadderperioden?
Tekst: Sarah Løvald | Layout: Mari Eggan

Når du som fersk student ankommer Trondheim, er det heldigvis ikke bare
knallharde studiedager som venter deg. Det er nemlig to uker med moro, i
tillegg til litt jobb, som kickstarter ditt liv som byggstudent. Vi har en fadderkomité som jobber på spreng for at fadderperioden deres skal bli så bra som
overhodet mulig. De har planlagt en rekke arrangementer som skal gi dere
en god start på studenttilværelsen. Mer informasjon om selve programmet får
dere når dere kommer opp, men her er litt om fadderperiodens høydepunkter.

Grill på Kroa

Vanndag

Lyst til å tyvstarte fadderuken litt? Mandag,
dagen før dagen, inviterer vi alle byggstudenter
til grill på Kroa! Her får du muligheten til å møte
dine nye klassekamerater, samtidig som du får
tatt en titt på Aarhønekroa, studentkjelleren til
Bygg- og Miljøteknikk.

En hel dag dedikert til sommer, sol og vann. Ta på
deg badeshortsen, baderingen og armringene. Vi
stiller med morsomme konkurranser, vanngevær,
vannpistoler, vannballonger, og generelt god
stemning.

Bytt-faddergruppe-dag
Denne dagen får du en gylden mulighet til å bli
kjent med flere av dine medstudenter. Mandag
20. snur vi fadderuken på hodet, og mikser om
på alle faddergruppene for en dag. På kvelden er
det discofest på Rockheim, med panoramautsikt
til hele Trondheimsfjorden. Ta på deg sølv, gull,
glitter og glam, og kom på en fest du sent vil
glemme! Det blir god musikk og skyhøy partyfaktor!

Låvefest
Dra på deg flanellskjorten, bukseselene, gummiskoa og dressen fra felleskjøpet. Vi skal på
Låvefest på Fremo Gård! Forbered deg på en
heidundranes kveld med konebæring, riverdance
og masse moro!

Tour de Trondheim

AarhønenRundt

Vanskelig å finne frem i byen? Mange nye steder,
men liten tid på å gjøre seg kjent? Da er Tour de
Trondheim midt i blinken for deg! Bli med på en
rundtur i byen, der vi jobber oss gjennom Trondheim, bar for bar.

Bli med på fadderukens beste rebus! På AarhønenRundt får du sjansen til å gjøre deg kjent
med linjeforeningen, og alle dens undergrupper!
Kanskje finner du akkurat den gruppen DU vil
engasjere deg i?

Leilighet-til-Leilighet
Gjør deg klar for et av de artigste konseptene
under fadderuken, leilighet-til-leilighet. Du og din
faddergruppe skal gjennom en rekke leiligheter,
der det blir masse lek og moro!
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ByggGames
Dagen for teambuilding og sjansen til å bevise
for alle at din faddergruppe er best!
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Lage råd og tips til studenter sjæl. Aleine.
Tekst: Ola Spangen | Illustrasjon: Katja Hansen | Layout: Mari Eggan

Det du snart skal få lese er en tekst skrevet av undertegnede, et par
timer før fristen min gikk ut. Kroppen min er pumpet full av koffein og jeg
angrer på at jeg ikke gjorde dette tidligere. Hodet mitt verker fra kvelden
i går og fingrene mine drives raskt over tastaturet, drevet av en perfekt
kombinasjon av lett panikk og selvhat. Det er med andre ord som hvilken
som helst øving jeg har levert de siste to årene. Men det var nok om meg.
Kjør tekst!
Til alle nye studenter som har fått
plass på Bygg- og Miljøteknikk her
ved NTNU: Gratulerer så mye! Vi
gleder oss alle til å møte dere og
gi dere løsningsforslag fra diverse
øvinger fra tidligere år. Samt lage
litt liv og røre på Studentersamfundet.

vil jeg bare ønske dere masse lykke
til på eksamen også snakkes vi på
Samfundet en gang i tidlig juni. Jeg
er han på Edgar som drikker øl ut
av skoen min.
Uansett hvilken studiell (Hæ? Red.
anm.) posisjon du befinner deg i
så skal du få noen tips og triks her
som kan hjelpe deg i hverdagen
som student. Hvor gode de er kan
kanskje diskuteres. Tilbakemelding
ønskes ikke da jeg har mer enn nok
å gjøre fra før av.

Til alle dere som sitter på lesesal
akkurat nå i mai: Denne utgaven
blir sendt ut til alle nye studenter,
noe som forklarer avsnittet over. Og
i stor grad resten av teksten. Videre

1.

Det er sosialt uakseptabelt å ha moren
sin i boden og kun slippe henne ut for å
lage mat og vaske. Enkelte kilder påstår
dette er ulovlig.

2.

Det er ingen tvil om at økonomien som
student er et stort problem. Derfor
anbefaler vi å holde så mange vors som
overhodet mulig, panteflasker er en
stødig inntektskilde.

3.

Ullklær vaskes IKKE på 60 grader. Eller
hva, Ådne?

4.

E. C. Dahls bruker en spesiell type gjær
som gir ølet et lite hint av banan. Det
teller med andre ord som en om dagen.

5.

Dopapiret er gratis på Gløs.

8

6.

Kok mat selv. Og øvinger.

7.

Kjøp fruktkortet i kiosken på Stripa. Da er
du sikret en frukt om dagen. I hverdagene. De dagene du drar i forelesning.

8.

I eksamenstiden kan det være lurt å sove
på lesesalen. Enkelte dager kan det
være eneste måten å få seg plass på.

9.

Kjøp bøker brukt. Akademika er et bunnløst hull som alle studenter prøve å fylle
med penger. Og feiler.

10.

Kjøp, og bruk, allværsjakke. Været i
Trondheim skifter fortere enn en fireåring skifter plass i en tørketrommel. Det
regner kanskje mye i Bergen, men der er
i hvert fall været stabilt.

11.

Det er ingen skam å gå seg bort på Samfundet. Grav deg ned i Bodegaen i tide.

Mitt siste, og det beste rådet,
jeg kan gi deg er å være deg selv.
Helt og holdent. NTNU er hjem til
en haug med fantastiske studenter
som har startet organisasjoner for
alle mulige aktiviteter. På NTNU
kan du være med å arrangere
enorme og virkelig store arrangementer som UKA og ISFiT, men du
kan også være medlem i små organisasjoner der du kan møte folk en
gang i uka for å spille rumpeldunk
eller finne noen å strikke med. Jeg
fant meg en liten linjeforeningsavis
der jeg får lire av meg en halvmorsom tekst og et kryssord en gang
annenhver måned, og jeg digger

det. Det eksisterer en organisasjon
for nettopp deg og den personen
du vil være. Utnytt det for det det
er verd. Studenttida er kanskje en
liten del av livet ditt, men kan bidra
utrolig mye til å forme den person
du skal bli. På Høna, H.M. Aarhønens eget kontor, vil vi alltid ta i
mot deg med åpne armer og innimellom nytraktet kaffe. Innimellom.
Jeg oppfordrer deg, og alle andre,
til å stikke innom og ta en prat om
alt det du kan gjøre. Hvis jeg kan
gi deg et seriøst råd som du bør
følge så er det dette: Utforsk alt
det vi, studentene og universitetet,
kan tilby deg.
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Tekst: Ola Spangen

Layout: Marte Tollefsen Schia
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Pizzasnurrer er perfekt å ta med i matpakken i eksamensperioden. Disse kan fint fryses og tines opp igjen senere, noe som er
supert om man trenger en rask lunsj eller
middag. Avhengig av størrelse vil du få
ca. 15 pizzasnurrer av denne oppskriften.

3
4
5
6
7

slik gjør du
Rør sammen vann, gjær, olje og salt, tilsett
sammalt speltmel og havremel. Spe på
med fint speltmel til du får en glatt og fin
deig. Kna godt sammen. Sett deigen lunt
og tildekka, la den heve til dobbel størrelse i ca. 60 minutter.

INGredienser
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Pizzadeig
3 dl lunkent vann (ca. 30 grader)
1/2 pk tørrgjær
1 ss olje
1/2 ts salt
3 dl sikta speltmel (ca. 150 g)
2 dl sammalt speltmel (ca. 100 g)
2 dl havremel (ca. 100 g)

9

Pizzafyll
2 ss philadelphia
2-3 ss grønn pesto (lag gjerne selv)
1/2 purreløk
400-500 g skinke, i biter
150-200 g revet ost
oregano, pepper og dolly pizzakrydder
valmuefrø

I mellomtida lager du klart fyllet!
Kjevle deigen ut til et stort rektangel. Jeg
liker mye fyll og mindre deig, og kjevler
deigen relativt tynn. Smør på philadelphia
og pesto, fordel deretter over skinke, purreløk, revet ost og krydder. Pass på at det
er 2-3 cm uten fyll på kanten.
Rull sammen og skjær opp i passelige
biter. I denne oppskriften er det valgt
å bruke stående pizzasnurrer, men lag
gjerne liggende pizzasnurrer. Fordel på
langpanne med bakepapir. La pizzasnurrene etterheve under et kjøkkenhåndkle i 20
minutter.
Pensle overflaten med egg/melk/vann og
strø over valmuefrø. Stek pizzasnurrene
på 225 grader, vanlig over-undervarme i
ca. 15-20 minutter, eller til osten er godt
smelta og pizzasnurrene gylne.
Avkjøl på rist.
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10
11
12
13
14
15
Vannrett
1a - Odde
1e - Eie
1h - Hund
2e – Krypdyret
2k – Aluminium
2n – Inviterte
3b – Magnesium
3e – Godt
3i – Gresk bokstav
4a – Idrett
4l – Holdt bønn
5a – Bydel
5g – Julemat
6b – Bakverk
6k – Akk og …
6n – Tre
7a – Bod
7h – Hustruene
8a – Innringere
8l – Hage

Loddrett
1a – Rekke
1c – Tegn
1e – Bilbo
1f – Sårene
1h – Skjul
1i – Mistenke
1k – Skred
1l – Bevisene
1n – Instrument
1o – Plasseringen
2g – Øystat
3b – Taus
3m – Laboratorium
4a – Hule
5i – The One
5n – Leve
6d – Miljøvennlig
6f – Temme
7a – Barium

9b – Fotballag
9j – Aktivert
10a – Peis
10h – Den lille forhøyningen
10m – Vokse
11a - @
11d – Kilde
11k – Porten
12g – Gressmattene
13a – Idiot
13f – Pronomen
13k – Selskapssidens yndlingsparti
13n – Deg
14d – Vinåpner
15a – Vasket
15e – Ting
15l – Myntenhet
11

7j – Grønnsak
7m – Renere
8c – Farge
8e – Religiøs leder
8g – Solgud
9k – Spøkelsene
10a – Hansker
10f – Fersk
10i – Justismord
10n – Skue
11g – Fett
11l – Håpe
13f – Reise
13n – Ikke her
13o – Bråk
14e – Røyk
14j – Brutal
14m - Husdyr

Hvordan overleve på studielån?
Tekst: Oda Dalen | Layout: Haakon N. Kristiansen

I flere hundre år har norske studenter prøvd å finne ut hvordan man skal overleve
på statens lånekasse og de 7975,50 kronene som gis ut hver måned. Selv etter
mange år med forskning klør fortsatt fysikerne seg i hodet. Jeg har gjennom det
siste året snakket med over firehundre studenter i Trondheim og samlet deres
beste tips.

Utnytt de du bor med
De fleste som har bodd for seg selv har
nokmerket hvor lite kontroll man har på
egne varer. Personlig er jeg alltid sikker
på at det ligger knekkebrød i
kjøkkenskapet, noe som nesten hver
morgen fører til at jeg har valget mellom
å spise ukokt pasta eller skulke første
time for å kjøpe 50 %-kutt-bagetter i
Sit-kiosken. Mangelen på egne matvarer
har også ført til at jeg flere ganger har
måttet ty til min personlige favorittrett;
frutti di pasta. Da tar jeg 15 gram pasta
fra alle de jeg bor med og koker opp en
god blanding av al dente, al forno og
al disastro, før jeg spiser retten i skam på
rommet mitt. Når vi først er inne på
utnyttelse av andres varer: Et annet godt tips er å ta litt sjampo og såpe fra alle
du bor med og blande det sammen. Du trenger ikke bry deg med at blandingen
lukter vondt, alle vet at du er gjennomsvett halvveis opp bakken til Gløs uansett.

Ha tacofredag hjemme hos deg
Det er allmenn kjent at det beste med taco er ikke maten eller hyggen, men
restene som blir igjen. Har du i tillegg klart å skaffe deg småspiste bekjente, er du
kanskje så heldig at du slipper å tenke på å handle de neste dagene. Ved å invitere til tacomiddag vil du i tillegg framstå som en hyggelig og inkluderende person,
noe som kan føre til at du får deg venner og slipper å spise lunsjen din alene på
do. Et personlig tips er å legge til 50 kroner på regningen om det har vært over
seks personer tilstede under middagen. Da vil du spare inn din del av utgiftene
uten at noen vil heve et øyenbryn.
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Arranger vors
Det er først viktig at du forsikrer deg
om at vennene dine drikker øl. Jeg
fraråder alle på det sterkeste å skaffe
seg venner som foretrekker vin.
Sprit går til nøds bra om de blander med redbull. Aller helst bør du
bli kjent med de mest bola gutta i
klassen som trenger minst åtte øl for
å komme i stemning. Er du i en periode der du er ekstra desperat etter
penger, bør du invitere hele bygg
hjem til deg. Ryktene skal ha det til
at cermonimester Anna skal ha tjent
over 700 kroner da hun hadde fest
sist.

Bli med folk hjem fra byen
Jeg har lest i the game at når man tar med seg noen hjem er man nødt til å servere dem frokost før de drar. Hvis du i tillegg klarer å overbevise ons’et om å lage
egg og bacon, kan du holde deg uten mat fram til middag og kan dra skamfull
hjem uten å ha brukt en eneste krone den dagen. Forskning viser at 87 % av alle
one nigth stands med en fremmed aldri skjer igjen og det er derfor anbefalt å
bli værende hele dagen om du befinner deg i tidsrommet mellom 8. og 15. i en
måned.

Be foreldrene dine på besøk
En av grunnene til at Gud skapte foreldre, var for at de skulle komme på besøk og
storhandle for barna sine mens de studerer. Når du endelig har klart å overbevise
foreldrene dine om å komme på besøk, er det viktig at du unngår at de handler
inn de varene du selv kjøper: ris, pasta og pesto. Foreldre er til for å handle inn
oppvaskmiddel, kjøttdeig og ost. Er du heldig, tar de deg med ut for å spise, og
det er mulig du vil føle et trykk inni magen når du er ferdig. Dette er på folkemunne kalt metthetsfølelse.

13

14

15

Foto og Layout: Mathias Nesse

Lerkendalsbyggets fremtid
Tekst: Henning Fürst Tyvold | Layout: Frida Nygaard
Samlokalisering er et tema som er på manges tunger om dagen. Målet til NTNU er at hele det tekniske miljøet på Kalvskinnet skal flyttes til Gløshaugen i løpet av 2020. Mest interessant for oss er nok at
bachelorprogrammet til bygg skal inn på Lerkendalsbygget. Det er ingen tvil om at dette byr på en
rekke utfordringer, og jeg har vært nysgjerrig på hvordan dette skal la seg løses. Av den grunn bestemte jeg meg for å sette meg litt inn i planene fremover.
Et naturlig sted å starte var å ta kontakt med Kristoffer Torbjørnsen i 5. klasse på bygg. For det er få til
ingen av studentene i Trondheim som har bedre kontroll på dette enn han. Ikke bare har han vandret i
Lerkas ganger så hyppig og så lenge at vi lurer på om han noen gang kommer til å forlate oss, han har
også vært involvert i flere ulike nivåer og faser av samlokaliseringen. For tiden sitter han som studentrepresentant både i den sentrale styringsgruppen for hele samlokaliseringsprosjektet og i referansegruppen for samlokalisering for bygg. Med alt han fortalte meg kunne jeg ha fylt alle sidene i denne
utgaven, og med alt han ikke fortalte meg er jeg sikker på at han kunne skrevet en bok. Mye av det
jeg lærte var riktignok svært teknisk, tidvis til det kjedsommelige. Derfor har jeg her forsøkt å trekke ut
forslagene som er lagt inn til hvordan bygget vårt fysisk kommer til å se ut om noen år.
Men som i en godt skrevet rapport, la oss først se på problemstillingen. Masterprogrammet til bygg
har i dag over 1100 studenter. Mange av disse er nå på utveksling, og det er selvsagt ikke alle som
benytter seg av Lerkendalsbygget. Det burde også nevnes at store deler av bygget vårt eies av fellesadministrasjonen, som innebærer at vi ikke egentlig har noen fortrinnsrett for bruk av disse rommene
over andre studenter på NTNU. Det er likevel et faktum at det først og fremst er vi som bruker det. Det
kan også forventes at når i overkant av 300 retningsforvirrede bachelorstudenter som er nye på vårt
campus ankommer, vil de gjøre det samme. Det er i utgangspunktet tenkt at skal skje i januar 2019,
men det har nylig kommet antydninger til at dette kan bli forskjøvet til sommeren. Uansett så ser vi nå
i eksamensperioden hvor vanskelig det kan være å finne leseplasser, og det er ingen tvil om at gode
løsninger må pønskes ut.

Utsnitt av skisse over andre etasje i Lerkendalsbygget
I de foreløpige planene, som ble lagt frem under allmøtet i mars, er det spennende å se på hvilke
endringer som blir gjort i første etasje. Utsnittet av planskissene på forrige side viser rekken som
strekker seg fra hovedinngangen til inngangen ved Realfagbygget. Langs vindusrekken er det i dag
kontorer, men her er det planlagt at veggene skal slås ned og erstattes med 15 små grupperom. Hele
gangen mellom inngangene skal være åpen, og på det gule området utenfor grupperommene skal bli
et sosialt pauseområde, med spiseplasser, bordtennisbord, projektorer og lignende. Skissen på denne
siden viser tilsvarende rekke i etasjen over, og her blir nok endringene mindre omfattende. Mens grupperommene nærmest trappen, kjent som PBL, skal gå fra tre til fire stykk, kan det dessverre se ut til at vi
mister rommene til høyre for de, markert grønne, til PhD stipendiater. Kinesiske Mur, Sfinxen, Ishavskatedralen og Troll nok blir værende som de er.
Mange lurer nok på hva som skal skje med vårt linjeforeningskontor Høna. Langs gangen, rett utenfor
PBL, finnes det to rom med vinduer innover, og disse er det er tenkt at kan brukes som kontorer for
oss og Tim&Shænko, bachelor sin linjeforening. Dette vil i så fall medføre en nesten dobling i areal
fra Høna, og det kjempes for at vi skal få vask der inne. Hvor og hvordan det blir med disse kontorene
kommer nok imidlertid ikke til å bli bestemt før utover høsten.

Utsnitt av skisse over første etasje i Lerkendalsbygget
De som er på saken ønsker å løse dette ved å endre planløsningen. Deler av Lerkendalsbygget lider i
dag av svært dårlig utnyttelsesgrad, og i de siste månedene har en arkitekt og en interiørarkitekt gått
runder med referansegruppen for å se på forbedringsmuligheter. Størrelsen på rommene blir sett på
som et av problemene; mange av grupperommene er for store til at kun én gruppe kan sitte der, men
for små til at folk ønsker å dele det. Arkitekten, som er ansatt hos Eggen Arkitekter, har tidligere vært
med på å utforme rom på Stripa, som Kabinen og Smia, og etasjen under Realfagbiblioteket, der det
både finnes mindre grupperom og åpne arealer. Vi kan nå forvente at det vil bli dratt inspirasjon fra disse ombyggingene når det nye Lerka skal utformes. Når vi er inne på meritter kan det nevnes at interiørarkitekten, som er ansatt hos Norconsult, er den samme som forvandlet gangen i andre etasje på Lerka
fra et øde landskap til et hyppig brukt lunsjområde.
I tillegg til usikkerheten rundt når flyttingen skal skje er det heller ikke sikkert når ombyggingen skal
begynne. Vedtak må gjøres, anbud må sendes ut, kontrakter må skrives og mennesker må flyttes ut, og
det kan antas at heller ikke dette vil starte før i januar. Da vil de mest sannsynlig begynne i det nordvestre hjørnet - ikke i områder der vi studenter oppholder oss. Deretter vil de jobbe seg videre del for del.
Vi kan krysse fingrene for at de ikke kommer til våre deler før sommerferien, og at eksamensperioden
forstyrres minst mulig.
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Illustrasjonsfoto av befolkningstettheten på Høna. Spikers beklager for ekstremt dårlig billedkvalitet.
Jeg nevnte innledningsvis at informasjon rundt dette ikke alltid er så lett å få tak i, men mye av informasjon blir faktisk delt. Gjennom nyheter og referater som legges ut på NTNU sine egne sider og på
byggs allmøter kan man lære mye. Men til tross for en ønske om å holde oss informert, innrømmer
Kristoffer at de kunne vært flinkere:
- Ofte må jeg utdype meg klarere. Det er lett å stirre seg blind når man har vært inne i det så lenge. Da
hender at jeg går ut fra at ting er selvsagt som ikke egentlig er det. Jeg skulle gjerne visst hva folk lurer
på, sier han. Og med dette avsluttes artikkelen med en oppfordring om å sende en mail til Kristoffer
(kritorb@stud.ntnu.no), enten med direkte spørsmål eller for fortelle hvilken informasjon du føler burde
være mer tilgjengelig.
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Hva er greien med
campusutbygging, egentlig?
Tekst: Erik Nygaard | Layout: Frida Nygaard

Spikers Kårner spør: Merete Kvidal
Livet er preget av store spørsmål. Hva er greien med klimaendringer, høye regninger og mannssjåvinistiske
politikere? Hvorfor er det slik at rødvinsflekker skal sitte så usaklig godt på sofaen min? Og hva er egentlig
greien med campusutbygging? Og hva er forskjellen mellom campusutbyggingen og samlokaliseringen?
Spikers Kårner har påberopt seg ansvar for å i hvert fall svare på de to siste spørsmålene, og forhåpentligvis
fylle noen hull i kunnskapen til våre lesere, i utgivelsen av denne utgaven.
Det å ta på seg ansvar for kunnskapsformidling er ikke en enkel jobb når man ikke vet noe om temaet selv.
Før jeg startet dette formidlingsprosjektet måtte jeg finne ut av hva jeg faktisk vet:
NTNU skal bygge ut campus sentrert rundt Gløshaugen.
Det er med andre ord begrenset hva jeg kan formidle av egen kunnskap. Jeg har derfor søkt hjelp.

Samlokalisering kommer før campussamlingen. Hvorfor samles vi før utbygging?
Dette gjør vi for å ta effekten ut av fusjonen, ettersom utbyggingen er mange år fram i tid. Vi må få samlet
lærer, bachelor og master og få til den effekten så tidlig som mulig. Disse to prosessene går parallelt, men
samlokaliseringen har en mye større mulighet til fart enn det vi har. Det gjør at vi ikke rekker å gjøre alt
grunnlaget slik at det blir tatt inn i samlokaliseringen, men det er viktig å trekke fram at vi har tett samarbeid.
Nå er det satt av flere millioner til oppussing av Lerkendalsbygget, og disse kommer fra samlokaliseringen.
Er det mulig at vi pusser opp bygget for 10 millioner kroner i dag, og så rives det om 5 år?
Vi ser på campus som en helhet. Vi ser på forskjellig bruk av sørområdene. Alt som har potensiale for bedre
bruk vurderes. Det er ingenting som er fredet, bortsett fra et par tunge labstrukturer.
Det er heller ikke bare slik at det dukker opp flere bygg, men kanskje vi har nye bygg hvor det har stått noe
annet, og kanskje vi har bygget om det som allerede er her. Dette vurderes ut i fra behov fra institutt og
fakultet.
Det er snakk om store summer som skal brukes for å finansiere prosjektet. Hvor kommer pengene fra, og
hvordan jobber dere for å unngå en slik budsjettsmell som stortingsgarasjen har fått?
Det er en blanding hvor pengene kommer fra. Vi får tilleggsbevilgning fra kunnskapsdepartementet, i tillegg
til at NTNU bruker ganske store ressurser selv. Dette er jo ikke bare en utbygging, det er også en utvikling av
NTNU som virksomhet. Når vi sier at vi skal se på faglig utvikling er det jo samtidig en utvikling av virksomhet.

Merete Kvidal er utdannet sivilingeniør i bygg ved NTH og har en bred erfaring fra blant annet SINTEF, undervisning på NTNU, prosjektutvikling og prosjektledelse på flere store prosjekter. I dag har hun kontor på
Stripa og er prosjektdirektør for campusutvikling. Jeg har fått muligheten til å spørre henne ut om det som
skjer innenfor de mystiske glassdørene vis á vis Storkiosken.

Jeg tror at man ofte bruker for lite penger i en tidlig fase slik at man ikke har satt skikkelige rammer for hva
man ønsker å gjøre, og hva man ønsker å oppnå senere i prosjektet. Dette fører til at det raser litt av gårde,
og folk kommer og synes at forskjellige ting kunne vært kjekt å prøve underveis. Det er dette som har skjedd
i stortingsgarasjen. Hva man må gjøre for å oppnå de største gevinstene, det er det som må bestemmes i
tidlig fase. Jeg tror vi har en god ressurseffekt der.

Hva er egentlig campusprosjektet?

Dere har lyst å bygge ut over Samfundet, og dette er et veldig utsatt kvikkleireområde (ref. GeoGeo 4.
semester). Dere er ikke redd for å gå på en smell der?

Det er et prosjekt hvor vi jobber ut ifra tre perspektiver. Vi skal øke muligheten for tverrfaglighet ved å samle
de ulike læringsmiljøene. Vi skal undersøke ulike konsepter for bygg; hvordan en arbeids-, lese-, og studieplass skal se ut, og hvordan skal campus tilpasses de ulike interessentene? Det siste konseptet er faglig
lokalisering i ett samlet campus. Instituttene er byggeklossene, og vi må finne ut hvor de skal plasseres. Vi
må se på hvilke institutt som samarbeider med hverandre, og plassere dem deretter.
Det virker som om det er mange spørsmål dere prøver å svare på, men hva er egentlig bestemt?
Det eneste som er bestemt er at det skal samles rundt Gløshaugen, og at vi har fått en avskalling på muligheter for bygging i grønne områder.
Har dere da gått helt bort fra bygging i park?
Vi ser fortsatt på muligheten for utbygging i parken ned mot Handelshøyskolen. NTNU ville veldig gjerne
bygge i parkområdene lengre nord, før vi fikk avslag. Dette så vi på som en løsning som la til rette for god
utvikling av NTNU og samarbeid med sentrum. Det er 166 mål med grønt rundt NTNU, og det å bruke 5%
av dem mente vi var overkommelig.
På instituttet vårt har det vært snakk om å lage et eget samarbeidsbygg mellom næringslivet og studie- og
forskningsaktivitet. Er dette noe som kan passe i deres planer?
Vi er blitt orientert om ideene, men det er viktig at vi ser på helheten av campus. I utgangspunktet bygger
vi for å eie selv, men vi ser på muligheter for samarbeid med næringslivet på hele campus. Dersom noen
ønsker å ha områder på campus er vi veldig interessert i å høre hvordan de kan bidra, og hvordan alle parter
kan tjene på slike avtaler.
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Er det ikke Gunnar Bovim som kaller dette Trondheims glatteste tomt? Vi planlegger å bygge ut der ja, og er
i tett samarbeid med Samfundets utbygging, som vi støtter. Vi er fullt orientert, og vår plan A er å kjøpe deler
av fengselstomten. Vi ser på området oppover mot Grensen.
Hvordan blir det med rom til frivilligheten på campus?
Vi har en egen arbeidsgruppe for studentfrivillighet som ser hvordan dette skal plasseres i de tre areal kategoriene som er arbeidsareal, læringsareal og knutepunkt. Noen har sagt at frivilligheten skal lage sitt eget
område, men jeg ikke nødvendigvis så sikker på at det er en så god ide. Noe av det artige er jo at det som
skaper liv på campus er studentfrivilligheten. Det er jo også litt slik at når du vandrer rundt som ny student,
så oppsøker du jo ikke alltid studentfrivilligheten. Det er noe som faller i fanget ditt, og som du oppdager litt
”by accident”. Det er noe som dukker opp mellom forelesningene og lesesalene.
Det virker som en voldsom prosess dere skal gjennom framover. Hvordan blir veien videre?
Det er mange meninger, og det er jo mange løsninger som er riktig. Derfor er det viktig å finne noe som
flest kan samle seg rundt, som støtter strategien til NTNU og som øker tverrfaglighet.
Det er mye interessant å velge. Jeg tenker jo selv; hvorfor valgte jeg det og det underveis, og hvordan ble
det til at jeg endte opp i nettopp denne jobben? Forutsigbart og fint, nja ikke nødvendigvis det, men er
gjerne det som gjør alt spennende!
En halvtimes samtale med personen med kanskje den mest spennende jobben på NTNU går fort. Mange
spørsmål et stilt. Noen er besvart, mens andre har gitt flere spørsmål. Det er i hvert fall en ting som er tydelig; campusprosjektet går framover skritt for skritt og utvikler seg hele tiden. Hva vi ender opp med til slutt
er det ingen som vet, men nå vet vi i hvert fall litt mer om hva som rører seg i planlegningen. Spikers Kårner
håper at du i dag har fått litt mer kunnskap om den videre utviklingen av Norges største universitet.
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Kunsten å jobbe lurt
Tekst: Synne Høyas | Layout: Mari Eggan

Har du fått beskjed om at hvis du jobber hardt nok, kan du klare alt her i livet?
Det er løgn, eller tullball som de sier på fagspråket. Det er dersom du jobber
lurt nok, at du kan klare alt!
Nå er vi midt inni tiden som bestemmer om vi er studenter, alkoholikere eller bare latsabber som ikke
er klare for å skaffe seg en skikkelig jobb enda. Det er nå vi skal toppe formen før den store finalen.
Noen av oss har kanskje lagt ned en del timer allerede slik at grunnformen er der. Andre har et par
beinharde økter foran seg. Uansett hvordan formen din er, er det viktig å jobbe lurt under innspurten.
Denne såkalte lure jobbingen gjør man ved hjelp av forskjellige studieteknikker, som er alfa og
omega hvis du vil være en effektiv student. Målet med gode studieteknikker er å lære seg mest
mulig, på kortest mulig tid og på en så behagelig måte som mulig. Dette er noe du aldri blir ferdig med å perfeksjonere. Det er forskjellig fra person til person hva som fungerer best for deg,
men jeg har likevel dristet meg til å sette opp en liten mal for en vellykket eksamensperiode.

Skaff
deg en oversikt over alt du
egentlig skal kunne
til hvert enkelt fag. Ring
Mental Helse sin Hjelpetelefon på 116 123 ved
angstanfall eller sterk
nedstemthet.

Minn
deg på hvorfor
du egentlig utsetter
deg selv for
dette.
Det er nyttig å prøve å se
det store bildet. Alle de
kule feriene du kommer
til å ha råd til burde
være motivasjon
nok.

Det
er viktig
å booste selvtilliten. Til dette
anbefales Paradise
Hotel eller Wunderland.

Finn
en studieteknikk som funker
for deg. Kvalitet over
kvantitet. Som Einstein
sa: «gode studieteknikker
er sykkelen man sykler
forbi alle de som er
dumme nok til å
gå.»

Ta
Pauser. Mange, og ofte. Masse
forskning sier at mennesker bare greier å fokusere
45 minutter av gangen. Det
er denne forskningen NTNU
har fulgt når de har lagt opp
forelesningsplanen, og du
burde ikke være noe
dårligere.

Lykke til med eksamensperioden og husk; det er aldri for sent å konte!
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Hva slags studiemetode er du?
Tekst: Synne Høyas | Layout: Mari Eggan

Er du en av oss som lurer på hva slags studiemetode du er?
Ta testen og finn det ut en gang for alle!
1.

Du ser en pensumbok. Hva gjør du?
a.
Du kaster en t-skjorte over den så fort som mulig og går
		
tilbake til Netflix.
b.
Du åpner den på en tilfeldig side og begynner å lese 		
		
høyt for sidemannen.
c.
Du legger den opp på haugen og forsetter med den 		
		
oppgaven du holdt på med.
2.
Hva spiser du i eksamensperioden?
a.
Grandis
b.
Kaffe
c.
Quinoa med brokkoli og egg
3.
Hva skal du gå med på 17.mai?
a.
Skjørt/bukse og skjorte
b.
Kjole/Dress
c.
Bunad
4.
Hvordan tar du notater?
a.
Har sluttet å ta notater. Det er alltid noen andre som tar
		
og som kan sende meg de.
b.
Sammendrag
c.
Tankekart
5.
Hvilket lokale oppholder du deg mest i på Samfundet?
a.
Bodegaen
b.
Edgar
c.
Selskapsiden (aka. Aarhønerommet)
Regn ut din poengscore og finn ut hva slags studiemetode du er:
a = 1 poeng, b = 2 poeng, c = 3 poeng.
1-5 poeng: Morgen-aarhønen
Du står opp tidlig og får ned ett par timer
med effektiv jobbing på starten av dagen,
men blir så fornøyd med deg selv at du ikke
gjør noe hele resten av dagen. Karakter på
eksamen: E
6-10 poeng: Organisatoren
Du lager lister, skjemaer og personlig timeplan med fargekoder og post-it-lapper, men
glemmer noe helt essensielt, nemlig å gjennomføre. Du bruker så mye tid på å planlegge
lesingen din at du knapt får gjort noen ting.
Karakter på eksamen: D
11-15 poeng: The quilttripper
Du velger å starte hver dag med å se Netflix
eller på annet vis prokrastinere helt til du har
kasta bort så mye tid at du har bygget opp
nok angst til å holde det gående hele resten
av dagen på dårlig samvittighet. Karakter på
eksamen: C
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16-20 poeng: Iglen
Du finner en student som er smartere og mer
strukturert enn deg og henger deg på vedkommendes arbeidsrutiner. Deretter lurer du
ditt offer til å bruke masse tid på å forklare
pensum fra uke 3. Karakter på eksamen: B
21-25 poeng: Den sokratiske
Det eneste du vet er at du ingenting vet. Du
tviler på deg selv til du har jobbet deg gjennom absolutt alt av pensum minst tre ganger.
Dette tar tid og du er fullstendig uforberedt
på arbeidslivet, hvor ting må skje mye fortere. Men hvem bryr seg om det. Karakter på
eksamen: A

JONATHANFESTEN

Foto: Kevin Cruz Sønsterud, Frida Nygaard, Fotogjengen, BlitzBox | Layout: Frida Nygaard
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Jeg Kan Ikke Tegne
Tekst og Layout: Haakon N. Krisitansen

For omtrent et halvt år siden levde jeg et luksusliv. 10 timer med
Ystenes i uka, programmerte akkurat nok til å skjønne at jeg ikke
kunne programmere og utforsket hva denne byen hadde å by på.
Det viste seg for øvrig å være svært lite, for oss under 20 år. For en
nydelig tid.
Dette var før mekanikkens og matte 2’ens tid. En gylden tid, uten
andre bekymringer enn stress, depresjoner og eksamensfrykt. Nå
er en ny tid ankommet, en tid hvor alle mine bekymringer er byttet
ut. Jeg bekymrer meg nå for en bagatell, men det er en bagatell så
stor at mitt framtidige studielån får mindreverdighetskomplekser. En
bagatell så fryktelig simpel, men allikevel så fryktelig kjip. Alle har
skavanker, og noen har flere enn andre. Jeg har flere skavanker enn
Dragvoll har navere, men en av disse skavankene er verre enn de
aller fleste: Jeg kan ikke tegne!
«Men det er mange som ikke kan tegne da!»

”SKRU OPP DEN JÆVLA VENTILASJONEN. JEG DØØØR!”
- Anonym nyvalgt ITV (2.)
”Når Harvard oppgavene er lette, burde Matte 2 være grei skuring”
- Martin(1.)
Har: Selvinnsikt
Har ikke: Tegneferdigheter

”Gratis utlån av støydempende hodetelefoner burde være en greie”
- Anonym student som sitter ved siden av Gruben(1.)
”Støydempende hodetelefoner burde ikke være nødvendig hvis alle klarer å
holde kjeft på lesesal”
- Anonym byggstudent

- 2% vakkert
- 3% forståelig
- 105% mislykket

Eksempel nummero to’o:
Hvis sensor hadde bestemt seg for å gi meg 2% mindre poeng på
alle eksamenene mine, så ville det gitt dramatiske følger. Jeg hadde
strøket med enda klarere margin, og det er ikke gøy.
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”Hadde vi hatt litt mer mer flaks denne sesongen, så kunne vi faktisk vunnet serien”
- Ambisøs Døla 4 trener
”Jeg liker at det regner. Da har jeg ikke like dårlig samvittighet for å sitte inne og ikke
lese til eksamen”
- Anonym veistudent
”Shoutout til Arvid Dalehaug som har prestert
å kun legge ut TO eksamenssett i BM4”
- Alle(2.)

Eksempel nummero tre’o:
2 prosent er det samme som 20 promille. Og alle vet at hjertet ikke
lenger slår etter et slikt alkoholkonsum.
Hvis man følger denne logikken vil en ikke bare få A i kjemi, men
også forstå at 2% noen ganger kan føles som 100% (Red.anm.:
Brukes i livet, ikke i matte). Så neste gang du ser en medstudent som
skribler ned noe uforståelig i notatblokken sin, så skal du verken le
eller hånliggjøre. Du skal vise forståelse og omsorg, for selv om man
ikke kan tegne har man følelser

”Å spise makrell i tomat i nærheten av andre burde være grunnlag for dødstraff”
- Anonym nordmøring (1.)
”JEG HAR INGEN MENINGER” - Sondre(5.)

«2% er jo ingenting!»

Eksempel nummero en’o:
En sjokolade som inneholder 2% nøtter, kan være nok til å ta livet av
en fyr med nøtteallergi.

Tekst: Byggfolk | Layout: Haakon N. Kristiansen

I denne spalten har vi samlet noen sitater og meninger fra folk på Lerka. Folk som befinner seg på Lerka er enten her for å øve til eksamen eller for å spille Pokemon Go. Vi
har først og fremst fokusert på de som øver til eksamen, noe som har påvirket positiviteten til sitatene. For alle vet jo studeter som leser til eksamen er en smule irritable.

Ja, godt mulig, men jeg er villig til å vedde på at jeg er en av få
heldige som kan kalle seg Gløs’ dårligste tegner. Med ett slappere
håndledd enn Morten Nome i hasjrus, og en dårligere finmotorikk
enn Cato Zahl Pedersen, sørger kroppen min for at jeg på ingen
måte vinner noen kunstpriser i nærmeste framtid. I hodet mitt designer jeg bruer og museer, men fingrene mine klarer ikke engang å
tegne en boks med en sirkel inni. Dette har jeg lært meg å leve med,
men det gjør allikevel livet mitt omtrent 2% verre. To bittesmå, men
betydelige prosent.

Det tror du ja! Men det har seg nemlig slik at 2%, kan endre livet ditt
drastisk.

Skrik ;D

Ikke kan jeg tegne
Ikke kan jeg skrive
Og ikke kan jeg regne
Når er søknadsfristen til Dragvoll?

”Å for ei tid det er å vera Brann supporter i Trondheim! Med ei 7 poengs luke ned til Lord Bendtner
og co., er det rett før ein feirar gullet her og no.
Den 27.mai er det berre å gjera seg klar til å dansa, for då skal RBK slås av laget frå der det brygges Hansa!
SKÅL!”
- Ådne (2.)
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”Poltikere idag vil gjøre alt
for miljøet, utenom å ta et
kurs i kjemi”
”Kan det finnes baser som
også er syrer? Ja, og noen
steder finnes det til og
med syriske baser”
- Anonym kjemiprofessor

Sladderi Sladdera

Tekst: Sølve Jørgensen Øverbø | Layout: Haakon N. Kristiansen

Romanse bonanze
•

Sola skinner som aldri før, gåsa er hengt på hylla og gradestokken kryper sakte, men sikkert, opp om 20-tallet. Likevel preges mai måned av en dysterhet bare en eksamensperiode som inneholder matte 2 og hydromekanikk kan bringe med seg. Samfunnet med
bodegaen er stengt og den jevne byggstudent har for lengst trukket BOSE-headsettet
godt over øra og satt seg til rette på Lerka. I slike stunder venter man sjeldent at kjærligheten skal blomstre, så det er med stor glede redactionen kan melde om at:

•

Sondre (3.) kan kalle Guro (5.) sin følgesvenn. Dette skal ha foregått over en lengre periode alt, og Redactionen beklager sin treghet i å rapportere dette.

•

Knut (2.) og Mari (1.) skal kvitre på samme melodi. Redactionen nynner med, men ønsker å komme med en tanke til alle turtelduer der ute: Alle som finner seg kjæreste i en
klasse over eller under risikerer å gå i utvekslingsgraven, nemlig at man utveksler ett år
etter hverandre og må kunne belage seg på 2 lange år uten sin tilkommende. Bare noe
å tenke på.

•

Eline (2.) og Haakon (2.) skal visstnok ha det veldig hyggelig, og jobber mot SK2018
med tungedytt, fletterøsk og rumpeløft.

•

Det er muntre toner mellom Alsaug (2.) og Tobias (2.)

•

Haakon (5.) og Hilde (2.) skal vist være som Uranium 235 og Uranium 238, to nesten uatskillelige isotoper. Etter hva Redactionen vet så skal Haakon (5.) ha kapret seg fast jobb i
Vedal etter endt studie, og vi gratulerer Hilde (2.) med god økonomi ut studiet.

#neverforget

Petter (3.) og Sølve (3.) tester
lokale råvarer på Full Moon
Party i Thailand

Krysse fingrene i to uker er
slitsomt

På villspor
Snapchat har gitt oss innblikk i hverandres fyllekuler, filter-usikkerheter og intime områder,
men nå også hvor vi befinner oss til enhver tid. Snapchatkartet er alle stalkere sin våte drøm,
og underskrivende må innrømme å ha tatt en titt innom der i ny og ne. Det vekker uansett
interesse å observere at Byåsen har blitt ett frekvent besøkssted for de ellers så hjemmekjære Edvard (3.) og Sølve (3.). Edvard (3.) skal ha blitt observert på håndballtribunen, mens
Sølve (3.) skal ha tilbragt sine dager i stall. Mon tro hva som motiverer så sterkt midt i eksamensperioden? Redactionen skal undersøke og komme med videre kommentar i et senere
oppslag.

Bare å finne fram fløyta så får
Edvard (3.) slangen opp

1. klasse digger øving ute

Erik (2.) har blitt så fast
inventar i denne spalten at
vi er tomme for morsomheter å komme med om hans
mange erobringer

Fredrik (1.) forsøker å bestøve Florentina (2.)

Spør Edvard (3.) om tips

”LAMBO LAMBO MINE
HERRER LAMBO!”

Tiss på handa
Det skal ha blitt observert et stort trykk med byggstudenter fra 3. klasse på Gløshaugen
Legekontor de første onsdagene etter hjemkomsten fra Singapore. Et stort antall hadde
hjemreise fra Bangkok, og Redactionen ønsker å opplyse om at HIV og Hepatitt ikke dukker
opp på en tisseprøve. St. Olavs tilbyr derimot gratis blodprøve dersom man skulle føle seg i
faresonen. Lykke til.

26

27

God sommer!
Snakkes til høsten
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