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DENNE UTGAVEN
Intervju med
Kjell Holthe

Hva er jubileet?

Redacteuren

Sjekketips til
eksamensperioden

TEK1 0 på
1 -2-3

Vannkokerne suser - tøflene er på plass - microkøen
er enda lenger enn i fjor; aaah, eksamenstid!
I denne utgaven har vi samlet det beste av det beste
for å gi deg en god pause i eksamenslesinga. Her
kan du lese et intervju med Kjell Holthe, mannen
som enhver byggstudent elsker å elske. Er du i
akutt need of love gir tre snasne jenter deg tips om
dette. Kanskje er det nettopp du som bidrar til
sladderspalten neste gang?
Som vanlig mottas ris og ros med takk til
ninaek@stud.ntnu.no (evt i microkøen en dag når
du står og venter og jeg også står i køen).
Lykke til med eksamen! Den blir garantert
vanskeligere enn den i fjor. (Ystenes mener at
dette er fordi man ikke har LF, det kan jeg ikke
skjønne)
Jule- og eksamenshilsener fra
Nina Eklo Kjesbu
Redacteur

Kanzlerklukk
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Det skal ikke herske noen tvil om at det skjer ting i Hennes Majestets Rike. I løpet
av min karriere i Aarhønen, har jeg aldri sett så mange Æg-tech. i sving på én
gang!
Maskineriet går for full kapasitet for å arrangere det som ligger an til å bli
Gløshaugens største markering noen sinne. Jeg takker de engasjerte sjeler for
arbeidet som legges ned i jubileumsforberedelsene og oppfordrer alle til å delta på
mest mulig av moroa de har stelt i
stand. 1 00 år fyller man aldri mer enn
én gang!
Normalt holder AKT sin årlige revy i
tilknytning til Hennes Majestets
bursdagsfest i samme periode, men til
neste år hadde det vært en vrien
oppgave. Derfor håper jeg så mange
som mulig ønsker å bli med i AKT etter
jubileumsuka. Det er nemlig vanskelig
å formidle gleden revyen gir deg med
ord, men den kan beskrives ved et sitat
som ofte høres blant de nye
deltakerne: ”Faen! Hvorfor var jeg ikke
med i fjor?”.
Samtidig som AKT planlegger revy,
Industrikontakten arrangerer
rekordmange bedriftspresentasjoner,
Krostyret holder kroa mer åpen enn
lukket og Hovedstyret holder den
resterende organisasjonen på beina,
har det nyvalgte Hyttestyret begynt å
forberede seg på driftsfasen av Aarhønehytta. All heder, ære og takk til Lars, Ingrid,
Audun og Erik som har tredd inn som Aarhønens første Hyttestyre.
Nå gjenstår det kun ett (som regel fire) hinder før vi kan klappe oss selv på
skulderen og ta ferie med god samvittighet. Kle på dere eksamenstøfler og hamstre
inn pulverkaffe og klementiner – nå skal det spurtes!
God-jul-klukk
Henrik Hartmann
Kanzler
Bidragsytere nr 06 201 2: Henrik Hartmann, Andreas Øyehaug, Marie Elise Aarrestad, Helga
Synnøve Kjos-Hanssen, Åse Ingrid Nesteby, Anette Thomassen, Ingeborg Skarholt Bølviken,
Silje Rogn Aune, Jens Christian Rognlien, Ingrid Ramnefjell, Leiv Jørgen Husøy, Petter Tran,
Petter Martin Skjeldrum, Fredrik Dalen, Roe Setnes, Ragnhild Hammeren. En stor takk til dere!
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Det handler om å hedre ei høne! Ei orrhøne som
siden 1 91 3 har hatt æren for å knytte byggstudenter
sammen. Hundreårsjubileets mål er derfor å vise så
mye av Aarhønens prakt som mulig. H.M. Aarhønen
er Gløshaugens eldste linjeforening, som andre
linjeforeninger ser opp til og har stor respekt for. Vi
har virkelig noe å feire og å være stolt av. Så dersom
du ikke har skjønt greia med linjeforening enda, er
Hundreårsjubileet en ypperlig mulighet til å finne ut litt
mer om denne Aarhøna, som tidligere byggstudenter
fra hele landet strømmer til Trondheim for å celebrere.

Bursdagspartyet

Helga Synnøve Kjos-Hanssen, Marie Elise Aarrestad og
Åse Ingrid Nesteby er arrangørene bak Bursdagsparty
lørdag 2. februar. Men hva er egentlig bursdagspartyet?
- Jo, vi fyller hele første etasje på Britannia med
festglade gjester. Det blir lett underholdning, buffet, to
enheter, samt ei nydelig dalje som et minne om at du har
deltatt på hundreårsfeiringen. Tradisjonen tro er det revy
før selve festen, men dette er ingen vanlig bursdag så da
kan vi heller ikke servere en helt vanlig revy. Pønsj! - En
Revykavalkade spilles i verkstedhallens foajé på
formiddagen. Dette er en enkel revyforestilling bestående
av de beste sketsjer og sanger fra Byggrevyens 1 5 år
lange levetid.

Bursdagsfesten

Jens Christian Rognlien er Ceremonimester i
Hovedstyret, og ansvarlig for den mer høytidelige
Bursdagsfesten torsdag 31 . januar.
- På kvelden samles studenter, Æg-tech., Kyll.ing.er,
professorer og Høyheter på Samfundet. Dette kan ikke
sammenlignes med Immballet eller andre studentfester,
det blir nærmere en fest på slottet. Ettersom det er
hundreårsjubileum kunne vi ikke nøye oss med to eller
tre retter, så det blir hele fire retter! Til middagen vil man
få oppleve taler, sang, gaveoverrekkelser, underholdning,
gamle tradisjoner og andre ritualer som kun skjer en
sjelden gang. Rettssaken er en årelang tradisjon, og en
gøyal måte å hedre personer som har gjort mye for
linjeforeningen.
Kvelden vil avsluttes med dans til Kjellerbandet, et av
Samfundets egne storband.
- Det spesielle med et jubileum av dette kaliberet er at
det er så mange utgåtte studenter som også gjerne vil
komme opp og feire. Det har nok heller aldri vært så
mange Høyheter samlet i Trondheim før. Det er nesten
80 Høyheter fra 25 til godt oppi 80-årene som kommer.
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Noe annet spesielt er at Stålskrinet endelig skal åpnes.
Dette er det mange som har sett frem til helt siden 1 966,
da det ble låst ned. Innholdet er ukjent, og det vil bli
utstilt på Bursdagsfesten under mottakelsen.
Alt i alt, dette vil bli en fabelaktig kveld du ikke vil oppleve
maken til gjennom resten av studiene.

Eddievalen

Leiv Jørgen Husøy har børstet støv av et
Aarhønearrangement som på 60-tallet engasjerte både
Adressa og professorer i fransk, i tillegg til studentene
selvfølgelig. Da man i Historiebokkomiteen hadde fått
lest seg opp på dette meget sære konseptet kom det
omtrent et unisont brøl fra grupperom L: ”Vi må
arrangere en Eddieval!”
- På 60-tallet ble det arrangert en stor fest til ære for den
franske skuespilleren, Eddie Constantine. Man hoppet på
en trikk ved Samfundet dekorert med bannere, rosetter
og den franske trikolor. Med hjelp fra en tilsynelatende
fransk politibetjent fikk trikken hoiet og vist seg fram
gjennom byen mot Rosendal kino. På Rosendal var det
lagt opp til en grandios fest av franske dimensjoner.
Kveldens høydepunkt var naturligvis den siste
utkommende Eddiefilm, mest populær var filmene om
rollefiguren Lemmy Caution. En fransk superagent som
ikke sto i veien for å banke skurker og/eller kvinner. En
slags James Bond før James Bond. Kinosalen var dekket

med et tykt røykteppe både fra sigaretter og medbrakte
kruttlappistoler. Etter filmen tok man på ny trikken,
denne gangen opp til Studenterhytta for å fortsette
festen. Her stod spekemat, øl og dram på menyen.
Den 29. januar 201 3 vil Aarhønen på ny arrangere
Eddievalen, denne gangen den sjuende. På menyen vil
det stå spekemat, og på programmet vil det være
underholdende taler, livlig musikk fra 60-tallet og en
spennende film fra samme tiår. Siden vi tar tidsmaskinen
tilbake til 1 965, skal også antrekket tilbake til samme
tidsperiode. Festen holdes på Klubben på Samfundet.
Dessverre kan vi i våre dager ikke røyke inne eller kjøre
trikk til Rosendal kino, men stemning blir det allikevel.
Oppsummert blir det: Fest og moro, øl, dress og
blyantskjørt, kruttrøyk, 60-tallet, spekemat, film, taler på
fransk og norsk....og enda mer fest
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På et kontor i tredje etasje på institutt for
konstruksjonsteknikk holder Kjell Holthe
til. Denne fredagen har han hatt siste
forelesning i mekanikk 2 for andreklasse
bygg. I løpet av våren skal han offisielt
slutte å forelese, men mekanikken gir ikke
helt slipp på sin beste mann.
– Jeg har satt opp meg selv litt til høsten.
Vi får se hvordan det blir, jeg tar det litt
som det kommer, sier han.
Byggstudenter skal han antagelig ikke ha
igjen. I stedet blir det marin som får glede
av å ha Kjell som foreleser til han slutter.
Det som er klart er at det nå blir mer tid til
reising med kona, som sluttet å jobbe for
et par år siden.
Høsten 1 965 slipper The Beatles
”Yesterday”, UKA heter ”..Jo, ser duP” og
Kjell starter på bygningslinjen på NTH. Det
var ikke bare lett å starte på universitet, og
i starten var det vanskelig å vite hvor mye
man skulle jobbe. Våren etter skulle Kjell
ha eksamen i kjemi, men eksamensdagen
skulle ikke bli som tenkt.
– Jeg hadde jo egentlig ikke lest, så da
gikk jeg en tur i Bymarka i stedet mens
resten hadde eksamen. Det var nydelig
vær, heh!, gliser han.
Han slapp ikke unna kjemien for det,
eksamen måtte tas høsten etter.
Leserutinene kom heldigvis på plass, og i
1 969 ble han sivilingeniør.
Studietiden var ikke så forskjellig fra slik
den er nå, ifølge Kjell. Pils på Samfundet,
eksamenslesing og UKA gikk hand i hand
slik det gjør i dag. En viktig forskjell er det
dog.
– Studentene i dag er mye mer bevisste
på hva de vil ha. De sier ifra, både om
innhold og om hvordan de får servert i

ting, og det er bra. Før i tida godtok vi kanskje
litt mer selv om det ikke var bra. Foreleserne
var litt mer opphøyet enn i dag, og vi hadde
skikkelig ærefrykt, mimrer han.
Linjeforeningen var ikke like aktiv på den
tiden, men i den første tida av studiet hadde
han hørt snakk om noen prøvelser.
– Vi møtte opp på Samfundet på et
immatrikuleringsmøte, og da var det noen som
måtte spise rå egg og noe greier, noen som
hadde utmerket seg på den korte tida vi hadde
gått der. Vi var også i Ravnkloa og så på
marin, de måtte drikke tran forteller han.
Veien tilbake til Gløshaugen var ikke særlig
lang. Etter et år i militæret ble han ansatt som
vit.ass., og på midten av 70-tallet begynte han
på konstruksjonsteknikk hos SINTEF.
– Jeg satt ved siden av her da, forteller han,
og peker mot nabokontoret.
I 1 990 ble han spurt om å forelese, og siden
har han undervist sivilingeniørstudenter i
mekanikk. Den første klassen han hadde var
selvfølgelig byggstudenter.
– Det var altfor mye pensum da. Jeg trodde at
studentene skjønte stoffet siden de ikke spurte
om noe, men på eksamen ble det et snitt på
3,6. (4 var stryk red.anm.).
Dette var et midlertidig tilbakeslag, men
Holthe visste heldigvis råd og ringte bort på
institutt for matematikk.
– Jeg spurte hva de hadde fått, og de hadde
et snitt på 3,8. Da var jeg fornøyd igjen, gliser
han.
Kjell Holthe er en kreativ foreleser, noe han
også fikk vist på en eksamen for noen år
tilbake.
– Jeg foreleste ikke, men jeg foreslo noen
oppgaver som kunne bli med til eksamen. Et
par av de ble tatt inn. Det var oppgaver man
måtte være kreativ på.
Oppgavene ble ikke særlig godt tatt imot på
eksamensdagen av studentene .
- Det var veldig fine oppgaver, men det var jo
ingen som fikk de til. De ble til og med tatt
med inn i læreboka, men de skjønte de ikke
på eksamen. Jeg var ikke så heldig med den.
Jeg angret litt på det, jeg var litt kreativ, sier
han smilende.

En av de tingene Kjell er kjent for er å spore
av og fortelle historier. Noen favoritthistorie
har han ikke, men det er flere han gjerne
forteller til flere klasser.
– Det er jo den om foreleseren som hadde
svampen i venstre hånd, skrev med høyre og
som hadde et derrivasjonskritt mellom
fingrene, sier han og gliser.
– Så er det den jeg fikk høre av han Kolbein
som handler om han som slo av lyset og holdt
forelesning for en full klasse. Da han slo på
lyset igjen var det bare en student som satt
igjen! Heh!
Selv om Kjell ikke skal undervise bygg mer blir
han fortsatt å se for byggstudentene. På
jubileet i januar skal han både på festen og
partyet. Ett av arrangementene vekker minner
fra egen studietid, for på 60-tallet deltok han
nemlig på Eddievalen.
– Det var hvert år det, det husker jeg godt. Da
tok vi en gammel trikk, og det var sånn
skikkelig trikk med seter på langs. Da satt vi
langt fremme på Rosendal kino!
Gjennom årene har han fått mange gode
minner som foreleser. Ett av de beste er et
brev han fikk etter siste forelesning for høsten
i mekanikk 2 for et par år siden. I brevet får
Kjell mye skryt for forelesningene sine. Det
satte han så stor pris på at han fortsatt har det
i skuffen på skrivebordet.
– Det er artig å få skryt, og det er bedre å få
skryt nedenfra enn ovenfra. Det er jo de jeg
lever av, sier han med et smil.
Et annet hyggelig minne var da han ble
Høyhet i linjeforeningen.
– Det å bli Høyhet i Aarhønen var skikkelig
artig. Det kom jo litt ut av det blå, men jeg har
jo fått mange positive tilbakemeldinger. Det er
et artig minne, sier Kjell, som fikk navnet H.H.
Kor E Brillan?.
– Men, Kjell, disse brilleneP
– Ja, det var jo det at jeg gikk rundt og lette
etter de noen ganger. Jeg gikk rundt og flakket
og måtte jo til slutt si i mikrofonen at jeg lette
etter brillene, humrer han, og plukker opp
brillene.
– Det er jo ikke godt å si hvor de er, heh!
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Vintermørket har senka seg, du har
fosskokt øvinger hardere enn
Hellstrøm for å få lov til å gå opp til
eksamen, og ikke minst: du har brukt
opp alle penga dine på tur til Åre i
januar. Ting virker kanskje litt trist og
leit, men Åreturen er jo lyset i enden
av tunellen eller kaka i enden av
hinderløypa om du vil.
Siden det er første gang mange av
dere tar turen over til søta bror, er det
et par ting det kan være greit å vite.
Så her følger et par tips/råd/info fra en
som har vært i Sverige i hvert fall over
1 0 ganger, og i Åre en gang.
Reise:

Vi bruker Thorleifs bussreiser for å
komme seg til Åre. Thorleif er grei. Han
tåler mye bråk og støy, men han hater at
byggstudenter er seine til avreise. Sørg
for å høre på Årekom når de sier at du
skal være ved hovedbygget kl 08.00 på
søndag 1 3. januar.
Bo:

Stedet vi bor på i Åre er Tott Hotell. Hvor
Skistar har plasser til byggstudentene
varierer litt fra år(e) til år(e). Inkludert i ditt
opphold er vi lovet frokost og vask når vi
drar. Dette betyr ikke at du kan være så
gris som du vil, og vi oppfordrer derfor til
å legge dine verste uvaner igjen hjemme.
De mindre ille skal selvfølgelig få være
med, og kan faktisk oppfordres til tider.
Ellers på Tott kan du benytte deg av
badstue og badebasseng. Det er digg.
Aktiviteter:

Vi ankommer Åre ganske tidlig, så når du
har fått sjekka inn, fått skikort og lagt fra
deg bagene kan du ta en tur ut i
bakkene. Skianlegget er sabla stort, og
du kommer ikke til å kjede deg selv om
du skal maksimere tida i løypene. Hvis du
mot formodning runder Åre, er det ikke
verre enn at du kan hoppe på gratis
skibuss til Tägefjell hvor du kan utforske
nye løyper.
Etter en lang dag i bakken er du sikkert
sulten. Et gammelt ordtak sier at det er
mye god mat i godt øl, så du drar til
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nærmeste afterski. Det er mange steder
du kan dra på afterski i Åre, så bare se
etter et sted der det spilles
dunkemusikk/danseband/rock/gamle
klassikere. På etterski er det meste lov,
og de mest hardføre av oss begynner
den lange kvelden her. Dette er å
beundre, men vanlige dødelige nøyer
seg med å bli det vi kaller skislitenbrisen
og drar hjemover for å hvile, dusje, og
spise mat.
Uten at undertegnede har spist på Tott
hotell, virker det å være bra. For lusne
390 sek (ca) får du middag hver dag her
om du skulle ønske det. Ellers kan Åre
friste med mange spisesteder, og hvis du
føler deg helt gal kan du sikkert grille i
bakken eller fikse deg noe mat selv.
Ildvann fås kjøpt på Systembolaget.
Etter at et hyggelig måltid er fortært gjør
du ofte en av tre ting :
1 ) Du er fortsatt full siden du vant
afterskien og drar rett ut.
2) Du vorser OG SÅ drar du ut.
3) Du trener til morgendagens railsession ved å kline til med kveldskjøring!
Et tips er kanskje å ikke gå for alternativ
1 hver dag du er i Åre, men heller variere
litt. Er du en trass type har du en oversikt
over utestedene i Åre, så kan du i hvert
fall variere hvor du drar ut:
http://www.arrivalguides.com/en/Travelgu
ides/Europe/Sweden/ARE/barsandnightlif
e.
Særlig er Bygget obligatorisk for den som
liker en kveld med fart i!
Håper at dette var litt oppklarende, men
hvis det mot formodning var mer
forvirrende, ikke legg deg ned og gråt.
Send heller en mail til
aare@aarhonen.no.
Sees i Åre!
Petter Martin Skjeldrum
på vegne av Årekomiteen.

krosjefen
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Hei, igjen!
Da var omsider siste trakt traktet på Aarhønekroa for dette semester. Og
når man ser tilbake og betrakter alt som har skjedd har Aarhønekroa
sannelig vært et ettertraktet sted. Krosjefen må benytte både fingre og
tær for å holde styr på antall arrangementer Krogjengen, aka våre beste
menn, har hatt i sin regi. Totalt 1 8 i tallet, bare i høst. Ikke rart kritegjelda
til enkelte har vokst seg himmelhøy. Men det er bare å ringe hjem og
tigge mor og far om mer penger, for her er det massevis av moro i vente.
For når eksamensdyret omsider er temmet, julematen er fortært,
rakettene skutt opp og dere har svingt dere både i bakkene og på
dansegulvet i ÅRE. Ja, da tar krogjengen dere imot med åpne armer nok
en gang og gir dere moro i bokser, flasker og trakt.
Apropos trakt. Takk til alle dere ivrige traktentusiaster som på siste
langåpent hjalp Aarhønekroa med å bli kvitt 40 liter gratis øl.
Dugnadsånden er sannelig ikke død blant bygningsfolket.
Avslutningsvis vil jeg sende ut en etterlysning etter mine høyt elskede
indianerfjær som en viking, ikledd gaffateip, brutalt frarøvet meg. De er
sårt savnet, og lengter nok også tilbake til sin rettmessige eier.
Beste eksamenshilsninger og en riktig god jul
Roe Setnes jr.
- Krosjef
Ps. Husk å delta på hundreårsjubileet. Det blir cirka hundre år til neste
gang.
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Illustrasjon: Ingrid Ramnefjell
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I mange tilfeller skrives gjerne konsertanmeldelser
fra publikums ståsted og omhandler bandet som
spiller. Det er ikke tilfelle i denne omgang! Onsdag
1 4. november spilte ByggBang konsert sammen
med en rekke andre linjeforeningsband på Klubben,
og vil i den anledning skrive en anmeldelse av
publikumsinnsatsen.
Først og fremst vil vi understreke at det var sabla
varmt på scenen, noe undertegnede fikk merke på
kroppen. Publikum virket også å oppfatte dette og
oppfordret iherdig, fra første ben var satt på
scenen, bandet til å kaste skjortene. Byggstudenter
er tydelig meget glad i bar hud, men vi i bandet
beholdt hemningen. Gjennom hele konsertens
varighet var det klart at byggstudenter kan det å
lage liv når de overværer kulturelle arrangement.
Undertegnede mistenker at dette kan ha noe med å
gjøre at samtlige styrer i H.M. Aarhønen hadde
vært på sponsormiddag og hadde forsynt seg
grådig av den frie baren. Uansett ble det klinkende
klart at det er bygg som har det beste
hjemmepublikummet! Vi i ByggBang syns selv at
konserten gikk ganske bra og vi storkoste oss hvert
sekund. Vi gleder oss allerede til neste konsert!
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Tekst: Arve Grinden
Foto: Fredrik Dalen/Petter Tran
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E n s o m i e ks a m e n
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(OBS: Alle sitater av femteklassingen i denne
saken bør leses med finnmarksdialekt for fullt
utbytte. )
Så, aller først, hva er egentlig TEK1 0? Jo, TEK1 0
er en forskrift som forteller om hvordan et bygg
skal være. Det blir altså en bibel for
byggingeniørene, og nettopp derfor bør du lese
videre. TEK1 0 kom som navnet tilsier i 201 0, og
har dermed en fot i graven allerede.
Innføringen av en ny forskrift starter nemlig alltid
med at entreprenørene endelig har klart å lære seg
den forrige som kom. Da går det en alarm inne hos
direktoratet for byggkvalitet, og arbeidet med å
gjøre om på absolutt alt starter da umiddelbart. For
å skjule dette bytter direktoratet selv navn med
jevne mellomrom. Det viktige for å takle dette er å
alltid doble. Sier forskriften 1 0 cm, bruk 20! Det har
uansett kommet en ny standard før du er ferdig
med å prosjektere.
I tvilstilfeller; gå for jævlig mye! Det kan aldri bli for
mye isolasjon, men det blir alltid for lite.
TEK1 0 sier også mer om energikrav. Dette kalles
omfordeling. For å sitere snart siv.ing finnmarking
(5.): "Hvis du faen ikke får det jævla bygget tett
eller byggherren nekter å betale for skikkelige
vinduer, så kan du klare deg med å legge
fette mye isolasjon på ett sted. "
Gode ord her altså.

Passivhus har kommet i vinden i det siste, og dette
krever selvfølgelig nye standarder. Det viktige her er
at for at hus skal bruke mindre energi må de bruke
MINDRE energi.
Ikke mer. Mindre.
En viktig del av forskriften er konstruksjonsdelen. Den
sier så mye som at bygget skal være sikkert å bruke.
For å sikre dette anbefales det at man bygger slik at
bygget ikke faller ned. (Nei, sier du det?) Dette er et
krav det i mange tilfeller kan lønne seg å følge. Her
kan vi også ta et sitat fra finnmarkingen: "Det e vel
faen ingen som investere masse mill for at det skal
rase sammen??? Det e med bygninger som det e me
gigolos, man betal for at det skal stå! "
Noen ganger går det ikke så bra med bygg, men her
har vår kjære svenske foreleser Anders på
konstruksjonsteknisk gode råd: "Først skjuter man
arkitekten, senn beregner man vindlast! "
Det hadde jo vært dumt om bygg vi prosjekterer ikke
tåler vindlast, men heldigvis er standarden her med
oss for å passe på oss. Og TEK1 0 må man følge.
Selv om det egentlig er mer en forskrift enn en lov
kan man faktisk slite hvis man bryter den.
Lytt til vår kjære femteklassing:
Det e jo faan loven, man kan jo bli dømt!
Lykke til!
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Sladder & sitater
- Fredrik (3.) skal ifølge
ryktene ha uttalt følgende:
Jeg vil ha livet til Tore
Falkenberg! Han har vært
krosjef, ukasjef og hatt
sommerjobb i Peru!
Enkelte føler at Håvard (2.)
har sluppet altfor lett unna i
de tidligere nummerne av
Spikers Her kommer derfor
en oppsummering av
førsteklassingene han har
rotet med (vi hadde
dessverre ikke plass til å
trykke listen over
andreklassinger):
- Vilde
- Ukjent jente midt i åkeren
på låvefesten
- Marte
- Hun andre jenta en gang til
- Silje
- Silje (1 .) ofret både liv og
lemmer for å klare tosifret,
men måtte til
slutt ende Vikingravet med å
ha rota med kun ni
forskjellige personer.
-Thomas (2.) tilbragte natten
hos Torunn (2.) etter en livlig
sløyfefest.
- Andreas (3.) og Marie (1 .)
ryktes å ha blitt kjærester for
kvelden under vikingrave på
Kjelleren. Hun var derimot
ikke der og holdt hånda hans
mot slutten av kvelden.

Ingeborg (5.) - Du har ikke
runkt Sebastian enda!
Erik (2.) - Har du ikke lest
statuettene våre eller!?
Arve (4.) om hvorfor han
fjernet barten:
"Det va så vanskele å drekk
sjø"
- Marte (1 .) og ITGK-studass
Håvard (2.) ble observert
hånd i hånd på en helt vanlig
lørdag!

- Philip (1 .klasse) slo nesten
ny rekord på trakta med 2,4
sekunder, på sitt
ørtende forsøk. Han ble
tydligvis bare bedre og bedre
for hvert forsøk som
gikk.
- Bordene utenfor
Høna/Tower of London har
blitt til det reneste
kjærlighetsrede. Flere par
skal ha blitt observert i
eksamensperioden i dyp
samtale over en Toromiddag.

- Ifølge ryktene våknet Eivind
(2.) og Sjur (3.) i samme
seng etter FK Steindølenes
fest (på hver sin side av jenta
som eide senga...)

- Det ryktes at Rolf (2.) skal
slutte på bygg og begynne
som heltids groupie/roadie
for ByggBang.

- Simon (1 .) og Marte (1 .)
stod tett omslynget rundt
Samfundet ved stengetider
etter et relativt hardt
bursdagsvors...

- Petter Martin (3.): - Jeg
føler meg som Will Smith i
Men in Black...... Bare at jeg
ikke er svart....

- Det går rykter om at
midtbanestjernen på
Steindølene 2, Erik, er en
luremus.
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Det er eksamensperiode. Har du nerver?
Ligger du litt etter leseskjemaet? Forstår alle alt
bedre enn deg?
Høres ut som en ypperlig anledning til å gjøre
noe annet en liten stund!
For å være med i trekningen av premie må du
sende inn summen av tallene i diagonalen til
spikers@aarhonen.no. Frist: 1 4. desember.
Lykke til!

Fem kjappe:

1 ) Hva heter de to nye lederne til Kina?
2) Hvilken dato foregår hytteturen til AKT?
3) Burde man være skeptisk til en italiensk
pizza som inneholder "Pomodoro"?
4) Hvilket land var tidligere kjent som
Rhodesia?
5) Mens Columbus bommet helt på India da
han var på utforskning så var det en annen
europeer som fant sjøvegen til India. Hva het
han?
1 ) Xi Jinping, Li Keqiang 2) 1 0-1 2. januar 3) Ikke med mindre man er
allergisk mot tomat. 4)Zimbabwe 5) Vasco da Gama

VandrendeBjelke
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Fra øverst til venstre: (med klokka)
Johannes Mydland, Magnus Risstad, Hanne Cecilie
Nordal, Stina Gjøen Simensen, Emmi Kristensen ,
Birgitte Misund Dahl, Frida Berg

