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Redacteur
Hey!

UKA er ferdig og for mange vil det kanskje oppstå et tomrom som er 
vanskelig å fylle, men fortvil ikke fordi: Det du nå holder i hånda er den 
ferskeste utgaven av Spikers Kårner! Her er det mye forskjellig, og alle bør 
finne noe de liker. Ta deg tid, bla litt i den og kos deg, fordi skal jeg være helt 
ærlig er det en bra utgave. Her der det mye nytt og noen spalter som har vært 
med tidligere. 

Hvis du fremdeles er på utkikk etter kjæreste (evt. er redd for at 
kjærestegarantien ikke rekker til) vil jeg anbefale å kikke i Byggromantikken. 
Siden Byggromantikken-Marte skriver i sin siste utgave har hun laget en 
statistikk over hvordan det har gått med de som har vært med der i tidligere 
utgaver, så dette er også en side man kan kikke litt på. 

Nå som jeg har anledningen til det vil jeg ønske de åtte(!) nye medlemmene i 
Redactionen hjertelig velkommen! 

Over og ut.

Mvh. Redacteur
Håvard Eggen Kristensen
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Med studietid, festivaltid 
og generelt lite tid er det 
mange studenter som 
sliter med å lage god og 
næringsrik mat. Men fortvil 
ikke! Redactionen skal ta 
deg med på en kulinarisk 
reise gjennom et frossent 
landskap der tid, kreativitet 
og kapital er døende arter, 
mens floraen blomstrer over 
av selvforakt. Vi har testet 
ferdigpizza! 

Bunnpris Pizza 

Pris: 25 for 2
Første pizza ut er gjerrigpizza 
numero uno; ”Pizza” fra Bunnpris. 
Stort pluss for prisen, men her 
får du det du betaler for. En tynn 
kjeksaktig bunn og noe som ligner 
ost gir en smaksopplevelse som 
kun består av kjedelig tomatsaus. 
Noen i panelet mente også at dette 
smakte kreft. Auda, Bunnpris. 
Som det også ble påpekt kan 
man kjøpe knekkebrød til halve 
prisen av dette og få mye mer, 
selv om konsistensen er helt lik.
Terningkast: 2

Big One Meat Lover

Pris: 80
Best i test på smak, saftig bunn og 
klassisk Big One-saus. Er en stor 
pizza som metter mer enn to fra 
Bunnpris (skal ikke mye til). Får et 
lite minus for noe ugjenkjennelig 
kjøtt og et stort minus for prisen. 
Og er det egentlig lov å si ”Meat 
Lover”? Dette er en pizza som 
definitivt egner seg best rett etter 
studielånet har kommet, fordi 
du ikke kommer til å ha råd mot 
slutten.
Terningkast: 4

Tekst: Haakon Edvardsen
Foto: Mari Sunniva Skaug Sem

Redactionens 
GRANDIOSE 
pizzatest
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Casa de Mama pepperoni og 
skinke

Pris 25
En billig variant som overrasker! 
God og luftig bunn og får et 
pluss for ost på skorpene. Stor 
splid i panelet da vi ikke klare å 
bestemme om de brune klumpene 
midt på var kjøtt eller sopp. Stor 
minus der altså. Casa de Mama-
kompaniet kommer også med 
bakepapir under sin pizza, og vi 
må nesten belønne innovasjon 
innenfor ferdigpizzaindustrien. 
Terningkast: 3

Ekte italiensk pizza 
Prosciotto fra REMA 1000

Pris: 32
REMA 1000 har en billigvariant 
som iallfall ligner pizza. Pluss 
for sprø bunn og mer ost enn 
Bunnpris, men det skaper likevel 
en skremmende assosiasjon med 
testens første pizza. Allikevel 
skal det nevnes at denne pizzaen 
har en god pizzabunn, mens 
testens desiderte taper har 
knekkebrødbunn. Pizzaen fra 
REMA 1000 kan være en fin 
avveksling fra andre billigpizzaer.
Terningkast: 3

Grandiosa Kjøttdeig og løk

Pris: 45
En klassiker som er en helt OK 
grandiosa, som smaker ganske 
likt som alle andre grandiosaer. 
Forventer kanskje noe mer når 
man må ut med 45 kr, og man 
sitter igjen litt spørrende etter 
pizzen er spist fordi man ikke helt 
skjønner om de har kokt eller stekt 
kjøttdeigen. 
Terningkast: 3

Konklusjonen er at man kanskje 
skal spleise på en Petters Pizza, 
og panelet håper at vi ikke får 
magesår etter denne festaftenen. 
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Winter is coming

Nå som fadderperioden og UKA 
er forbi, er det kanskje mange 
som kjenner at vinterpolstrin-
gen er på vei tilbake … Kommer 
du ikke inn i dine gamle jeans? 
Trenger beltet et par nye hull? 
Fortvil ikke. Her kommer det et 
par forslag til hvordan du igjen 
kan drømme om sommerkrop-
pen 2016:
( PS: dette kommer ikke til å 
sprenge budsjettet fra lånekas-
sen, chill )

Frokost

Laksetapas -   ca. 5 min

Ingredienser:
Lompe
Tine Snøfrisk kremost
Babyspinat eller ruccola 
Lerøy lakseskiver (all laks går an, denne 
her er bare praktisk)

Fremgangsmåte:
1) Smør lompen med snøfrisk etter 
egen preferanse.
2) Fordel 1-2 skiver laks utover, og 
legg på en neve med spinat/ruccola.
3) Rull som en pannekake, og kull 
opp passe store biter. Kjapt og enkelt, og 
ikke minst utroooolig godt!

Lunsj

Pastasalat -    ca. 20 min
Fordi det enkleste ofte er det beste 
(og billigste ;) )

Ingredienser:
150 g pasta
½ boks skinke (evt. 150 g stekt kylling, i 
strimler)
½ rødløk, finhakket
½ paprika, i strimler
100 g sukkererter
½ avokado, i båter
7 svarte oliven, delt i to (kan sløyfes)
1 neve ruccola salat, grovhakket

Oppskriftene som gir 
deg vann i munnen!

Tekst: Inés Blomvågnes
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Dressing
1 buljongterning (urtebuljong er best)
2-3 ss olje
1-2 ss eddik
1 krm pepper
1 fedd hvitløk, presset

Fremgangsmåte:
1) Kok opp pastaen etter anvisning 
på pakken, og sil av vannet.
2) Bland sammen olje, eddik, pep-
per og hvitløk, og smuldre buljongternin-
gen oppi. Ha blandingen over pastaen og 
rør godt.
3) La det stå og trekke et par 
minutter.
4) I mellomtiden kutter du opp 
grønnsakene og skinken, før du så har alt 
oppi pastaen.
5) Nyt lunsjen!

Middag 

Grønnsakssuppe -   ca. 25 min

Ingredienser:
1 stk purre
2 gulerøtter
1 potet
5 dl grønnsaksbuljong
1 fedd hvitløk, finhakket
½ ts sukker
1 ss rosmarin (helst fersk, finhakket)
2 bokser à 400g hakkede tomater
Ca. 410g kikerter, skylt i vann
3 ss persille (kan sløyfes)

Fremgangsmåte:
1) Kutt opp grønnsakene i spises-
tore biter, og ha dem i en kasserolle sam-
men med grønnsaksbuljongen, hvitløk, 
sukker og rosmarin. Eventuelt ha i annet 
krydder om ønskelig.
2) La småkoke i omtrent 15 min til 
grønnsakene er møre.
3) Ha i tomatene, kikertene og per-
sillen. ( Tips: kjør tomatene i en blender 
først, da blir suppen jevnere.)
4) Varm opp på middels varme, rør 
om av og til. Bon appétit!
Tips: ha kjøttboller eller pølsebiter oppi 
i stedet for kikerter for en mer kjøttfull 
variant.
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1. Hvorfor vil to magneter festet sammen i hverandre falle 
sakte dersom man slipper dem gjennom et kobberrør?

2. Hvorfor vil en vanndråpe sprette rundt hvis du slipper den 
på en kjempevarm plate?

3. Hva er grunnen til at dagen kommer til å være lengre om 
10000 år? 

Svar: 1. De setter opp et spenningsfelt som bremser
          2. Det er fordi leidenfrosteffekten gjør at dråpen med 
vann svever på en liten sky av vanndamp (Samme effekt utnyt-
ter man når man går på glødende kull)
          3. Tiltrekningen mellom månen og jorda endres grunnet 
tidevannet. 

Ta testen: er du blant Norges smarteste?

VS
12. oktober arrangerte COWI quiz med Harald Eia 
for å kåre Norges smarteste hoder! Etter en jevn 
kamp mellom linjeforeningene på Gløshaugen, var 
H. M. Aarhønen stemt frem til finalen. Der møtte 
de linjeforeningene Delta (Matte, Fysikk, Statistikk) 
og Nabla (FysMat). Som representant for Aarhønen 
stilte Eirik Leknes sitt smarte hode til disposisjon. 

Spikers har vært i kontakt med Leknes, og på 
spørsmålet om hvordan det var å være med, svarte 
han følgende: 

Først var det morsomt, fordi Harald digga å drite 
meg ut fordi eg ser ut som hitlerjugend.  Så var det 
utrolig vanskelig, for mange av fenomenene har eg 
bare sett i youtube videoer, uten å vite mye om kva 
som skjer bak fenomenet

Leknes stilte ikke opp i en t-skjorte med trykket 
”Fuck Google, ask me” som enkelte av sine 
motstandere, men kunne like vel svare på for 
eksempel hvorfor en vanndråpe vil sprette rundt 
når du slipper den på en kjempevarm plate, og 
hvorfor to magneter festet sammen vil falle sakte 
dersom man slipper de gjennom et kobberrør. Kan 
du svarene? Ta testen nederst i artikkelen!  

Etter en jevn kamp, var det Delta som fikk flest 
poeng. For å holde spenningen oppe, utlyste 

imidlertid Harald Eia en stein-saks-papir-
konkurranse mellom Delta og Nabla. Etter harde 
kamper var det Nabla som gikk av med seieren, og 
kan kalle seg for Norges smarteste hoder! Spikers 
Kårner gratulerer. 

Stein-saks-papir-konkurransen utløste en vill 
geek-battle mellom Delta og Nabla, der de blant 
annet tok i bruk skittene triks som for eksempel 
periodesystemet på japansk, samt over 100 
desimaler i Pi. H. M. Aarhønen takket nå for 
seg, og ser seg fornøyde med en tredjeplass i 
konkurransen, null battling og verdigheten i 
behold. 

Tekst: Dina Eggum
Layout: Ole Kristian Rønning

Smarteste linjeforening

Foto: foto.samfundet.no
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Ragnhild Myrnes, 21 år
Søker venn på 20-25 år. 
Røyker ikke. Nyter alkohol. 
Bill.mrk: Fakultet for Arkitektur

Ragnhild aka Raggie aka Ragna aka Raggzz er en søt og sexy jente fra Oslo. Det er deilig å være 
norsk i Danmark, det opplevde Ragnhild da hun var arkitekturstudent i København. Søker en 
sporty mann som vil være med på spennende eventyr, og han kan gjerne være en smule tropisk. 
Ifølge quiz.start.no blir hun en geit i neste liv, så det anbefales å ta kontakt før den tid. 

Torbjørn Hoff, 22 år
Søker venninne på 16-40 år
Røyker ikke. Nyter alkohol. 
Bill.mrk: Hoffs opphøgde potteter

Denne barske Sandnes-karen kommer fra Høyskolen i Agder (Universitet i Agder red.anm.). 
Der ble han ekspert på bæresystem for tak i svømmehaller og sørlandsjenter. Nå vil han bli 
bedre kjent med NTNU-jenter (skoleflinke, pene og sporty jenter). Han er selv en sporty glad-
gutt på 1,80 som kan ta godt vare på damene. Søker en dame som er selvstendig, initativrik, 
serviceinnstilt og nysgjerrig. 

Interesse/sjekkereplikk sendes til spikers@aarhonen.no . Husk “bill.mrk.”! Så blir det videresendt til din utkårede snarest.

Tekst: Marte Skibeli
Layout: Ragnhild Myrnes

Marie Langgård, 22
Søker venn på 20-25 år 
Røyker ikke. Nyter alkohol.
Bill.mrk: BB (Bærumsbabe)  

Herlig babe fra Bærum med søtt glimt i øyet. Både sprek og vakker og enhver manns drøm, men 
ikke lett på tråden. For å sjarmere denne jenta må man være både kjekk, barsk og kul. Han må like 
øl, men uten å få ølmage. Er ute etter et digg og chill forhold med en mann som ei må trekkes opp 
etter den første topp og som er fingernem og ikke gir hun (s)opp. 

Svend Erik Horg, 25 år
Søker venninne på 20-30 år.
Røyker ikke. Nyter alkohol.
Bill.mrk: På vei til Lundamo

Sprek Lundamo-cowboy som bestandig er blid. At han er en hunk er bra nok i seg selv, men i tillegg 
er han musikalsk og kan spille opptil flere instrumenter. Google er full av idrettsbragdene til denne 
karen, så det er ikke vanskelig å gjette hvorfor han ikke har hatt tid til å sjekke damer før. Det er han 
klar for å endre på hvis en sporty byggjente tar kontakt. Det begynner å haste med kjærestegarantien.

Byggr    mantikken

Andreas Halse, 20 år
Søker en venninne på 16-35 år. 
Røyker ikke. Nyter alkohol. 
Bill.mrk: Afro-Andreas

Sporty kjekkas fra Oslo. Digger å se på basket og digger å spille basket. Kompenserer for høyden ved 
å være ekstremt god teknisk. Er dessuten dreven i parkour. I vennegjengen er han både kjent som en 
røver og en stor Bro. Med jentene er han en storsjarmør. Har potensiale til å få afro. Søker en dame som 
er bøyelig og tøyelig og smidig og føyelig. 
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Byggromantikken 1:

Henrik Hartmann

Magnus Ekker: <3

Magnus Risstad: <3

Bendik Mustad: <3

Aleksander Jensen: <3

Byggromantikken 2:

Alexander Finsnes

Erika Krone

Anders Kjærstad

Nina Kjesbu

Leiv Jørgen Husøy

Byggromantikken 3:

Hanne Finsveen

Sofie Marie Steinkjer

Marte S Nybo

Nicklas Eriksson:

Martin Sivertsen

Byggromantikken 4:

Håvard Eggen Kristensen

Mak Cemalovic

Emmi Kristensen

Mats Erik Vatne

Jens Østvik

«Nei, jeg har ingen kjæreste. 
Og fikk heller ingen som følge 
av byggromantikken. Jeg 
synes det er slett arbeid, og 
forventer at kjærestegarantien 
oppfylles sporenstreks!»
          - Nicklas Ericson

“Byggromantikken 
har virkelig spredt 
seg over hele landet. 
Den vakreste jenta på 
Nøtterøy tok kontakt pga 
annonsen min og nå er vi 
kjærester.”
                - Aleksander Bjordal Jensen

Byggromantikken  har gjennom 2 år hjulpet mange byggstudenter til å få seg kjæreste. Mange har fått 
seg kjæreste og mange er fremdeles på jakt. Her kan du få en oversikt over hvilke av de heite byggstudentene 
som fremdeles er ledige. Hvis du har flaks er drømmedama/ drømmemannen di fremdeles ledig selv om du 
aldri turte å sende inn et svar på annonsen. Da er det på tide å få litt mot i brøstet og sende inn svar nå!

100 % er fornøyd med annonsen sin i 
byggromantikken

8 av 35 har kjæreste.
- Resten leter fortsatt etter lykken

80% har fått seg date gjennom 
byggromantikken.

40 % av disse var vellykket

1 av de 8 hadde kjæreste fra før

Hvordan har det gått  etter Byggr    mantikken?

Byggromantikken 5:

Eskild Bakke

Hallvard Hotvedt

Petter Tran

Maren Bysveen: <3

Karianne Nygaard: <3
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Byggromantikken 4:

Håvard Eggen Kristensen

Mak Cemalovic

Emmi Kristensen

Mats Erik Vatne

Jens Østvik

Hvordan har det gått  etter Byggr    mantikken?

Byggromantikken 5:

Eskild Bakke

Hallvard Hotvedt

Petter Tran

Maren Bysveen: <3

Karianne Nygaard: <3

Byggromantikken 6:

Caroline Larsen

Erik Lundgrenn

Hege Bjøndal

Ole Kristian Rønningen: <3

Julie Danbolt: <3

Byggromantikken 7:

Øyvind Fossum

Matilde Belsvik

Henrik Pharo

Sigmund Wiig Petersen: 

Erlend Andenæs

Byggromantikken 8:

Ragnhild Myrnes: Snart <3

Andreas Halse: Snart <3

Marie Langgård: Snart <3

Torbjørn Hoff: Snart <3

Svend Erik Horg: Snart <3

«Byggromantikken har endret 
livet mitt! Jeg er så takknemlig 
for at dere skaffet meg verdens 
beste kjæreste!

- Magnus Ekker

«Det har jo ikke akkurat strømmet på 
respons…men jeg klarer meg jeg!»
   - Emmi Kristensen

«LOL. Jeg er kjempeskuffet. 
Det har vært stille gitt.»
  - Erik Lundgren

«Jeg har ikke tørt å svare på 
annonsene enda, men jeg 
digger Byggromantikken og 
sender inn minst ett svar i 
denne utgaven!»
  - Anonym byggstudent

«Har fått et par kjekke kommentarer på 
byen, men ingen har sendt mail» 

- Hanne Finsveen

Tekst: Marte Skibeli
Layout: Ragnhild Myrnes
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Så sitter du der da en kjølig mandags kveld, ensom 
og alene i din lille, mørke, gudsforlatte studenthy-

bel. Du sjekker snap, messenger, gobi, tyr til og med 
til å sjekke mailen, men nei, ingenting skjer. Du skuer 
opp på UKA-flagget som du rappa en sen kveld utenfor 
Samfundet. I det øyeblikket, beruset på gode minner, 
beiner du til kjøleskapet, popper en kald og god Bare 
Øl, setter deg ned i sofaen igjen, men så slår det deg; 
«Å faen, UKA er slutt…»

Tja, skal vi drikke opp den pilsen a?  Ja, hvorfor ikke? 
Men, når pilsen er tom vandrer du (denne gangen) alene 

til sengs, og istedenfor å drømme om Oktoberfest og A$AP, 
drømmer du heller om D på eksamen og en god juleferie. 
Enkelte prøver å finne tilbake til lykken ved å ta seg en rolig 
dukkert i Nidelva. Andre skjønner at det ikke finnes lykke i 
livet. Not anymore.

Det sto engang et telt i Dødens Dal. Her var det rom for alle. 
Det var øl. Det var berusende ord. Det var høst og små 

glimt av sol. Innimellom tok kanskje den høye fyllefaktoren i 
Dødens Dal knekken på deg, som med mange andre. Men det 
betydde ikke en dritt. God stemning var det, og så er man her 
igjen, i Dødens Dal, men hvor i hælvete ble det av teltet? I vente 
på en ny ordentlig bra fest, slår det deg igjen: «Uka er slutt.» 

Den økonomiske smellen treffer deg etterhvert rett i trynet, 
og du innser følgende: ”Jeg er blakk”. Banken viser røde 

tall, og mens du leter gjennom lommeboka etter småplukk, 
skjønner du ut at du bør finne tilbake til dine vante gjøremål. E 
du tom for pæng, ja så e du tom for pæng. Med enkel trønder-
logikk ledes du tilbake til Dumpster divinga, noe som kan være 
nok så greit, men det slår ikke Sesamburgerne du har levd på 
den siste måneden. Med godt mot og god pose ender du opp i 
containeren på bunnpris der du hører hjemme.

Framover vil du en sen kveld kanskje ende opp alene på 
Samfundet, nå som alle du traff i Uka er borte. Kanskje du 

quiter studiet fordi Uka var det eneste som ga mening med det. 
Min gode byggstudent, fortvil ikke. Uka kommer tilbake om 
usselige 700 døgn, sikkert ikke like fet, sikkert ikke like magisk, 
men likevel. Gled deg. Vi har vel alle troen på et godt liv. Livet 
stoppet nå, det kommer tilbake.   

Da                            tok slutt
Tekst og foto: Marcus Nilsen
Layout: Ragnhild Myrnes

Eivind Fålun (1. klasse) i Nidelva

Per Urnes (1. klasse) i «Dødens Dal»

Andrea Malena Bjørnsson Befring (1.klasse) på Dumpster diving
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Top things to do 
in Trondheim

Som ny student i Trondheim merker 
man fort at man får en travel hverdag. 

Med Fadderperiode, raskt etterfulgt av 
UKA, og hele veien bombardert med øvinger, 

innleveringer, tester, lab og lignende, er det ofte 
tiden ikke strekker til. Mange førsteklassinger, 

og trolig mange på de eldre årstrinnene også, 
vil nok kjenne seg igjen i dette. Det er mye man 
gjerne skulle ha gjort, som å lage all mat fra bunn 
av, trene fem ganger i uka, ringe besteforeldre, 
rundvaske hybelen og så videre. 

Som ny student på NTNU lærer man seg raskt å prioritere, og 
ikke minst, å nedprioritere. 
De aller fleste av oss nye studenter kommer tilflyttende fra 
andre steder i Norge. Når man besøker en ny by er det svært 
vanlig å besøke noen av de største turistattraksjonene. Hvem 
har vel vært i Paris uten å se Eiffeltårnet?  På samme måte 
mener jeg det vil være naturlig for oss tilflyttere å besøke 

noen av Trondheim største 
severdigheter, selv om dette som 

regel blir sterkt nedprioritert. 

For oss på byggstudiet mener jeg det 
og kan være av stor faglig relevans å 

oppleve noen av Trondheims største og mest 
imponerende konstruksjoner og ypperste 

eksempler på ingeniørkunst. Dette gjelder også 
for linjas eldre studenter, som måtte mangle å ha 

sett noe av det beste Trondheim har å by på. 

Trondheim er en undervurdert by. Trondheim blir 
som regel beskrevet som en koselig bitteliten storby. 

Ja, Trondheim har både bysjarm og bygdesjarm. Men 

trønderhovedstaden er mer enn det. Jeg vil strekke det så 
langt som å si at Trondheim er som verden i miniatyr. Her er 
alle mulige referanser fra alle verdens hjørner. Trondheim har 
sin egen versjon av nesten alt. For å hjelpe alle nye og eldre 
byggstudenter med å se hva byen har å by på, har jeg laget 
en offisiell liste over Trondheims beste turistattraksjoner, aka 
#TopThingsToDoInTrondheim. For hver av attraksjonene har 
jeg sammenliknet med en tilsvarende og velkjent attraksjon et 
annet sted i verden. God fornøyelse!

Tekst: Erlend Rønning
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Nidarosdomen (Peterskirken)
       
#1 of 1mol things to do in Trondheim
Vakkert plassert ved Nidelven lig-
ger Trondheims egen Basilica, akkurat 
som Peterskirken i Roma ligger vak-
kert plassert i nærheten av elva Tiber. 
«På denne klippen skal jeg bygge min 
kirke», sa Jesus til Sankt Peter, apostelen 
med et navn som betyr klippe. Slik ble 
det til at Peterskirken ble bygget over en 
stor klippe midt i Roma. «På denne litt 
mudrete grunnen ved siden av Prinsen 
kino, på andre siden av elva enn Sam-
fundet, skal jeg bygge min kirke», sa en 
eller annen munk for lang tid siden. For 
Nidarosdomen er gammel, enkelte mener 
den kan være blant Trondheims topp ti 
eldste byggverk. 
Det er vanskelig å anslå presis hvor 
gammel Nidarosdomen er, men en-
kelte hevder den ble bygget FØR første 
verdenskrig. Ryktene skal og ha det til at 
munken kom fra Aarhønens eget munke-
kor, men påstanden er hittil ubekreftet. 
Uansett er den store kirken Norges frem-
ste Katedral, og vel verdt et besøk. Her 
kan man studere rikelig med kunst og 
arkitektoniske detaljer. Noen vil også ha 
det til at kjelleren skuler store kongeskat-
ter. Kanskje er det her kronprinsen henter 
pengene til alle luksusferiene? 

Tyholt-tårnet (Space Needle)
       
#2 of 1mol things to do in Trondheim
Tyholt-tårnet, for trondheimsstudenter 
kjent som «Dit du drar når du har 
foreldrene dine på besøk i Trondheim-
Tårnet», er Trondheims svar på Seattles 
Space Needle. Med sine 184 meter rager 
Space Needle en smule høyere, men 

Tyholt-tårnet er ikke mindre interes
sant av den grunn. Begge tårnene har 
roterende restauranter. Her kan man nyte 
et herremåltid mens man har utsikt i alle 
himmelretninger. Restauranten snurrer 
rimelig fort, så om du er sensitiv for G-
krefter bør du revurdere å ta turen. 

Munkholmen (Alcatraz)
       
#3 of 1mol things to do in Trondheim
Utpå Trondheimsfjorden, like utenfor 
sentrum, ligger en liten tidligere feng-
selsøy. Parallellen til den større og mer 
velkjente fengselsøya Alcatraz utenfor 
San Francisco er klar. Begge øyene er 
i dag populære utfartsmål, og begge 
øyene har en svært interessant historie 
som utbrytersikre fengsler. I 1979 klarte 
imidlertid Clint Eastwood å flykte fra Al-
catraz. Ryktene skal og ha det til at Bjarne 
Brøndbo flyktet fra Munkholmen en 
gang på åttitallet, for deretter å skrike «Å, 
å, å, det går likar no» da han karret seg 
til fastlandet. En myte sier at det finnes 
en hemmelig tunell fra sentrum og ut til 
øya. Kanskje er det denne som er «Deiiiin 
straaaaakaaaaaste veiiiii»?

St. Peterskirken:  Romas svar på Nidarosdomen
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Skansen bru (Golden gate bridge)
       
#4 of 1mol things to do in Trondheim
Nåja, skansen bru ser kanskje ikke like 
imponerende ut ved første øyekast. Men 
det er den så absolutt! Faktisk er det den 
kjente amerikanske broingeniøren Joseph 
Strauss som har vært ansvarlig kon-
struktør for begge broene. Golden gate 
bridge er mye lenger enn Skansen bru, 
men sistnevnte har en stor fordel. Den 
kan nemlig reise seg! Hva er best? Lang 
og flat eller kort og oppreist? Bedøm selv. 
Skansen bru er uansett verdt et besøk. 
Broen fungerer som en dumpe (legg 
merke til betongklossen øverst til vens-
tre), og ved hjelp av gravitasjonskraften 
er det lite energi som skal til for å heve 
eller senke den. En myte er at det finnes 
en sveiv man kan bruke for å åpne og 
lukke brua manuelt. Tenk for en impo-
nerende Pick-up-line du kan få deg da: 
«Jeg kan heve en 52 meter høy bru med 
rein muskelkraft»    

Lerkendal Stadion (Camp Nou)
       
#6 of 1mol things to do in Trondheim
Lerkendal Stadion er Trondheims Camp 
Nou. Eller Trondheims Old Trafford. 
Eller Trondheims Anfield. Uansett hva 
ditt favorittlag er, så er Lerkendal Stadion 
ekstremt imponerende. Med tribuner på 
hele fire sider (!), kan Lerkendal Stadion 
huse plass til enorme mengder bart, 
skinnvest og mokkasiner på RBK sine 
hjemmekamper. Er du av typen som 
liker å følge med på RBK, enten det er 
Tippeligaen eller Europaligaen? Blir det 
litt dyrt å kjøpe så mange fotballbilletter? 
Fortvil ikke. Trolig vil det raskt lønne seg 
å leie et rom i huset med rød ring rundt 
(se bilde). Da har du nemlig fri siktlinje 
inn til gressplenen, og kan trolig få med 
deg rundt halvparten av hva som skjer 
på banen. Og som student er halvveis 
= mer enn bra nok! Et annet alternativ 
for å se kamp utenfor Stadion er å klatre 
opp i Scandic-Hotellet. Derfra bør man 
ha god oversikt over hva som skjer på 
størsteparten av banen. 

Torget (Place de la Concorde)
       
#5 of 1mol things to do in Trondheim
Midt i hjerte av Midtbyen ligger Torget 
i Trondheim, ikke ulikt Place de la Con-
cordes plassering i Paris. Og midt på 
begge torgene rager to usannsynlig høye 
obelisker. Dog, obelisken i Trondheim 
må sies å være hakket mer imponerende. 
Her har man reist en statue av en mann 
på toppen! Det er mye spekulering rundt 
hvilken trønderkonge dette er en statue 
av. Er det Bjarne Brøndbo? Er det Trond 
Giske? Er det Petter Northug? Eller er det 
kanskje Tore Strømøy? Er du virkelig in-
teressert kan du vurdere å klatre opp å se 
på nært hold. På eget ansvar selvfølgelig. 
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Etter mye om og men klarte jeg endelig 
å komme i kontakt med noen av BI-
guttene. La oss kalle dem B1, B2 og 
B3. De var veldig gira på å møtes for å 
bli intervjuet, men da dagen kom var 
det ingen BI-gutter som møtte meg på 
avtalt sted. 

Som den typiske nordlendingen, kom det 
selvfølgelig ut noen fine gloser, mens jeg 
vendte nesa hjemover, passelig irritert. 
Det gikk ikke mange timene før jeg fikk 
ei lang melding fra B2 at han beklaget på 
vegne av guttene. Han lurte på om det var 
en mulighet for å møtes senere. Jeg takket 
ja til dette, og møtte dem en uke etter 
planlagt tid. 
 Da jeg kom til B1’s leilighet 
(selvfølgelig kjøpt av besteforeldrene), 
satt gutta der med klassisk musikk 
på høyttalerne, nippa til et glass med 
champagne og leste siste utgave av 
“Dagens næringsliv”.

NTNU hva er egentlig det? 
“GRATISSKOLE!” roper B3 og ler, 

videre sier de det bare er en gjeng 
med ingeniører, indøkere (som et 
oppfølgnings-spørsmål lurte jeg på hva 
indøkerne var, men dette kunne han ikke 
svare på) og kvantefysikk. B3 hadde også 
vært en tur på en av kjellerne på Moholt, 
denne plassen fikk han til å grøsse, han 
aldri kom til å vende tilbake. 
 “Ætte at æ va på kjellern med 
dåkker NTNU-
folkan kommer 
æ aldri til å se på 
dåkker på samme 
måte igjen. Den 
stereotypien vi 
har om NTNU 
og studentan der 
har verkelig bidd 
forsterka”. 
 Guttene 
forklarer at B1 
definitivt mer 
mamma-gutt eller 
besteforeldrenes 
“god-gutt”. Jeg ser 
på klærne og leiligheten, og tenker inni 

meg at jeg er enig. Besteforeldrene mine 
gir mer penger enn “fæffæ”, forteller B1. 
B3 sier seg enig, og forklarer at dersom 
ikke han får penger av faren, går han 
rett til besteforeldrene siden de er mye 
snillere. B2 prøver å frem at han er 
vant til å jobbe, og mener derfor at han 
ikke er en typisk BI-gutt. Det blir også 
nevnt i forbifarta at han tok fysikk og 

matematikk som 
EKSTRAFAG på 
videregående. 
Han vurderte å 
bli ingeniør før, 
men hvor forsvant 
fornuften?

Sossegutta
Champagnekrigen 
på appen Gobi har 
vært en storsnakkis 
de siste ukene. 
Hva tenker dere 
om denne såkalte 
krigen? Kjenner 

dere dere igjen? Guttene sier seg enige i 

Hvorfor gå på NTNU når man kan gå på BI?

“Ætte at æ va på 
kjellern med dåkker 
NTNU-folkan 
kommer æ aldri til 
å se på dåkker på 
samme måte igjen. 

   - BI-gutt

Tekst og foto: Helle Ragnete Fyhr Nilsen



17

at storyen er veldig overdrevent. I følge 
dem er dette typisk eiendomsmeglere 
som publiserer bildene. Men de legger 
heller ikke skjul på at de også har lagt 
ut en del bilder selv. B3 hater når han 
må ta den gamle 
Porschen når 
far har dratt på 
forretningsreise, 
men jeg kjenner 
fyren, og vet han 
kjører Peugeot. 

Oslo er mye mer 
sossete enn oss!
Samtalen fløyt, og 
jeg skjønte at guttene enda ikke hadde 
lagt merke til outfiten min (Hadde 
akkurat vært på fotballkamp, og var 
naturligvis kledd i gult). B3 sier jeg så 
ganske normal ut, men at det egentlig 
ikke var noe særlig mer enn det. B1 og 
B2 er usedvanlig stille, så jeg regna med 
de ble sjokka da jeg fortalte totalsummen 
på klærne mine. Snobbefaktoren på 
BI i Trondheim er faktisk veldig liten 

forteller de, sammenliknet med de andre 
BI skolene i Norge. De forklarer at det 
er normalt å gå på skolen i dongeri-
bukse og (polo)skjorte. B2 forteller også 
at han har sett folk komme på skolen 

i treningsklær! I 
likhet med klær, 
forteller de at den 
beste utdanninga 
må betales. Dette 
begrunner de med 
at NTNU falt ned 
100 plasser på 
synlighetsrankinga, 
THE, og at BI gikk 
opp noen plasser. 

Her har gutta ikke gjort god nok 

bakgrunnssjekk, da det viser seg at BI 
ikke engang var med på denne rankinga. 
Overraska? Heller ikke jeg. 

“Hva skal dere gjøre når dere blir rike?” 
B1 og B2 er som vanlig litt distre og sier 
at de skal leve livet og kanskje kjøpe 
en yatch. B3 skriker til dem å sier de er 
for småtenkende, for han skal nemlig 
kjøpe ei øy! Her skal han bygge en 
stor mansion og har sin egen store bar. 
“Øya er in progress, men jeg trenger en 
landskapsarkitet og en prosjekterende 
ingeniør!”. Slik folkens, det er sånn 
dere skaffer dere jobb før dere er ferdig 
utdannet!

Hvorfor gå på NTNU når man kan gå på BI?

“Besteforeldrene 
mine gir meg mye 
mer penger enn 
fæffæ!”
   - BI-gutt
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Livet på Gløshaugen er fantastisk. 
Her har man mulighet til å tilbringe 
mange timer foran skjermen for å løse 
spennende Maple-oppgaver, og man 
har alltid noen interessante stand-
folk å slå av en prat med på stripa. 
Likevel er lett for en byggstudent å 
se seg litt lei av studiehverdagen på 
Lerka, og et utvekslingsopphold er ofte 
kjærkomment. Noen ganger trenger 
man å komme seg bort for å forstå hvor 
bra man har det, der man er. Men hvor 
skal man dra? Hvilket universitet skal 
man velge? Får man fagene godkjent? 
Det er tilsynelatende umulig å brøyte 
seg gjennom labyrinten av muligheter, 
land og universiteter å velge mellom. 
Følelsen er nok overveldende, og men 
kjenner seg fort som en førsteklassing i 
mylderet av studentorganisasjoner. 

For å gjøre ting litt mer klart, har vi i 
Spikers Kårner snakket med en nylig 
hjemkommen 5. klassing, Chatrine 
Andrea Johnsen, som tilbrakte sitt 4. 
år på utveksling i Toulouse i Frankrike. 
Toulouse, sier du, hvor er det? Frankrike? 
Består ikke Frankrike kun av Paris, Nice 
og Bordeaux? Nei, min venn, så feil kan 
man ta. Men det er kanskje lett å velge 
det som allerede er kjent?

Hvorfor dro du til Toulouse, og ikke til 
Paris?
 Jeg ville jo i utgangspunktet til 
Paris, og jeg var der på språkkurs i fire 
uker før jeg dro til Toulouse, men by then 
hadde jeg fått litt nok at hovedstaden. Jeg 
er veldig glad jeg ente opp i Toulouse, en 
by man faktisk rekker å bli kjent i, i stedet 
for store, store Paris.
Jeg hadde lyst til å lære meg et 
tredje språk. Jeg hadde fransk på 
ungdomsskolen, videregående, og følte 
det var en start, selv om jeg ikke kunne 
så mye. Jeg så litt på forskjellige byer i 
Frankrike, og fant tre skoler jeg begynte å 
lete etter fag i, en i Paris, en i Lyon og den 
siste i Toulouse. Det hele var egentlig litt 
tilfeldig, jeg fant de fleste fagene jeg ville 
ta i Toulouse, så da ble det slik.

Det finnes en ingeniør-skole og en 
økonomi-skole som har studieprogram 
skreddersydd for norske studenter. 
Det er men andre ord en masse 
nordmenn der allerede. Påvirket dette 
beslutningen din om å dra?
 Først tenkte jeg at jeg kanskje 
ikke burde dra, nettopp fordi det var så 
mange nordmenn der. Men etter litt om 
og men bestemt jeg meg for å dra dit 
likevel, og prøve å holde meg unna. Det 
var jo på en måte en trygghet å ha de 
der, og det var veldig greit å være med på 
noen norsk-arrangerte eventer nå og da. 
Både Tekna og ANSA har veldig aktive 
lokallag, det ble blant annet arrangert 

vintur, julebord og grøtkveld. Jeg følte 
likevel at jeg hadde mer til felles med de 
andre internasjonale studentene, så det 
ble mer naturlig å henge med dem.
Ny kultur og nye impulser er ofte kult 
og spennende, men etter et år i det store 
utland blir man fort vant til tingenes 
tilstand. Plutselig er det ikke lengre rart 
å spise middag klokka halv ti, gå i shorts 
i november, eller gå hjem fra butikken 
pariserloff. Kun pariserloff. Gjerne iført 
beret og stripete skjorte.

Har du tillagt deg noen typiske franske 
vaner etter et år i Frankrike?
 Jeg elsker espresso og croissant. 
Helst til hvert måltid. Men ikke med 
mengdene sukker som ble konsumert der 
nede, det var litt for drøyt. 

Savner du noe av det franske?
 Å kunne gå ut å spise og ta seg 
et glass vin en gang i uken er en veldig fin 
ting jeg kunne gjøre der. Det hadde vært 
katastrofalt for lommeboka i Trondheim.

Noe du ikke savner?
 Fransk byråkrati, alt fra å skaffe 
seg bankkort til fransk nummer er mye 
vanskeligere enn hjemme. Jeg bestilte 
meg fransk sim i starten av semesteret, 
men det kom aldri. Da jeg ringte folkene 
i mobilselskapet etter to måneder fikk jeg 
beskjed om at de skulle være veldig snille; 
de skulle sende meg et nytt simkort - helt 
gratis. Takk, sa jeg da, for at dere erstatter 

Fra Trondheim til Toulouse
Tekst: Ane Vorhaug
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noe jeg ikke har mistet. I mellomtiden 
brukte jeg norsk simkort, og i ettertid 
måtte jeg si unnskyld til pappa som 
betaler telefonregningen min. 
Også føler man seg ofte litt dum når man 
ikke snakker språket ordentlig. Det er 
veldig godt å kunne uttrykke seg presist. 
Det ble jo bedre etter hvert, selvfølgelig.

Føler du at du lærte noe av å være i den 
situasjonen?
 Absolutt. Når man drar til 
et nytt land, med ny kultur og likevel 
kommer seg gjennom et år med 
ingeniørstudier tenker man at man kan 
klare det meste. Ting som er på norsk og 
engelsk virker veldig greit i forhold.
Toulouse er en by med ca 400 000 
innbyggere, hvorav nesten ¼ er studenter. 
Det resulterer i et haug aktiviteter man 
kan finne på i løpet av semesteret, hvis 
man ønsker å se noe annet enn lesesal. 
Plasseringen av byen er også veldig ideell. 
Bordeaux befinner seg knappe 3 timer 
unna, og en dagstur til Barcelona koster 
i underkant av en hundrings. Grensen til 
Italia og Sveits er like rundt hjørnet. 

Toulouse ligger (i motsetning til 
Trondheim) veldig sentralt i Europa. 
Det må jo være SUPERDIGG.
 Ja, jeg brukte en del tid på å 
reise rundt. San Sebastian, Biarritz, 
Barcelona, Paris, skiferie i Sveits, 
Pyreneene var jeg tre ganger. Det var 
kjempedeilig å bo så sentralt. Å betale 

80 kroner for en busstur til Barcelona er 
noe jeg ikke satt nok pris på da jeg var 
der nede. Det ble en del fjellturer i første 
semester, men da de andre skandinavene 
forsvant var interessen laber for videre 
toppturer.

Hvordan ble du oppfattet som norsk av 
franskmennene?
 Det at jeg likte å gå i fjellet, å 
stå på ski og så videre, var noe de bet seg 
merke i, og mente jeg var veldig sporty. 
Å spise middag i 5-tiden er jo uhørt. 
Knekkebrød var også veldig rart. Og alle 
antok at jeg var rik. Jeg følte meg for så 
vidt litt rik da jeg var der – rikere enn hva 
jeg føler meg nå i alle fall. Du kommer 
langt med studielån og Erasmus-stipend. 
Man kan faktisk gå ut å spise en gang i 
uken uten at det ruinerer deg. 

Ikke alle tar et helt år i utlandet, mange 
velger også å ta kun et semester. Hva 
tror du er fordelen med å være borte et 
helt år?
 Hvis jeg har dratt hjem etter 
jul, hadde jeg jo dratt hjem akkurat jeg 
begynte å komme inn i ting, både når 
det gjelder timeplan, språk og kultur. 
Jeg hadde jo gjort masse gøy det første 
semesteret også, men det var ikke før i 
andre semester hvor jeg virkelig kunne 
nyte tilværelsene og slappe av. Det var 
deilig å kunne ta det litt med ro. 

Anbefaler du Toulouse?
 Ja, absolutt. I alle fall dersom 
man vil lære seg fransk. Og det er veldig 
greit økonomisk sett også, man trenger 
ikke betale skolepenger, og i og med at 
det er i Europa får man Erasmus-stipend 
også. Og Toulouse ligger fantastisk til om 
man vil oppleve mer av Europa.

Hvordan var engelskkunnskapene til 
franskmennene?
 Veldig dårlig, men bedre etter et 
glass eller sju. Mulig det var det samme 
for mitt tilfellet.

Hvor mye vin drakk du i uka?
 Aner ikke. Jeg hadde alltid vin i 
kjøleskapet.

Hva er en «Bazoom»? 
 Det er en ting man kun 
gjør hvis man er skikkelig på druen. 
Uten klær heller øl over hodet sitt, og 
fanger innholdet i et glass man har 
mellom beina. Resultatet er klissete, 
lunkent og veldig uhygienisk, men 
underholdningsverdien er av typen A+.

Er dette noe man bør innføre på den 
nye kroa?
 Absolutt.

Fra Trondheim til Toulouse
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Av forskjellige årsaker havnet 
jeg bak baren i bodegaen 
under UKA-15. Her er noen 
opplevelser fra en som har 
vært edru i Samfundets kjøtt-
marked.
  
Klengenavnet kjøttmarkedet har 
uant opprinnelse, men kommer 
antageligvis av at man kan få tak 
i et stykke kjøtt billigere enn ved 
svenskegrensa. Hva som skjer vi-
dere når man tar det med hjem for 
å slaktes, det må man la fantasien 
ta hånd om. 

Bodegaen var seksjonen som ble 
pusset opp fram til UKA, og er nå 
av såpass høy kvalitet at man kan 
gå dit med verdighet. Søppelkasser 
derimot, det har ikke kommet 
ennå, så under UKA har jeg ikke 
bare vært bartender, men søppel-
plukker. 

De aller fleste som kommer ned i 
Samfundets mørkeste deler, gjør 
det for å få napp. Tidlig på kvelden 
viser det seg at dette ikke er så lett, 
med tanke på at jeg har sett mange 
i godt humør, som har prøvd å 

jokke på andre som venter på sin 
første øl, uten særlig hell. Utover 
kvelden er derimot rommet mer 
urolig og fylt av svette kropper. 

Sjansen for napp er høy, og mange 
tør ikke ta sjansen på å la fang-
sten rømme og velger å gjøre seg 
ferdig før de har forlatt den røde 
tønna. Pølsesmaking i sofaene og 
testing av kjøttet i rom vanligvis 
brukt som toalett kan fort skje til 
tross for hygieniske usikkerheter. 
Det er nok noen av disse som av 
trass legger seg ned på gulvet i 
gallaantrekket når vaktene kom-

vvvvvv

Tekst og layout: Ole Kristian Rønning
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mer for å hive dem ut. Gleden av 
å bli i kjøttmarkedet noen minut-
ter lenger forsvinner fort når lyset 
kommer på og de ser hvor grisete 
det er blitt på gulvet. 

Menyen har også blitt pusset opp 
av rutinerte bartendere med sans 
for til tider perverse drinknavn. 
Når menyen ser ut som loggen til 
tenåringsgutt er det ikke rart at 
mange går for en halvliter, men 
mange har også lyst til å prøve seg 
på en drink. Disse som prøver seg 
på drinker kommer i mange for-
mer, de som kun peker på menyen 

med et lite flir, men som ikke vil si 
navnet høyt, de som brøler ut at de 
som skal ha en «steinkåt» eller de 
som ber om en «sex in the bo-
dega» mens de snur seg mot jenta 
ved siden av seg med et lite glimt 
i øyet.

De fleste som kom til bodegaen 
første gang etter den ble pusset 
opp ble positivt overrasket over at 
vi serverte drinker i tillegg til øl. 
Om de fortsatt var så positive kan 
ha endret seg da de fikk vite at vi 
kun serverte under 22%. 

Å se hva som skjer i bodegaen 
uten ølbriller er litt som å være 
på safari. Du har noen ganger lyst 
til å ta øynene vekk, men fortset-
ter å se selv om det kan holde deg 
våken følgende kveld. Selv om 
UKA er over og drikkemenyen 
antageligvis ikke vil inneholde de 
samme spennende navnene, anbe-
faler jeg alle å fortsette å komme 
for å opprettholde et variert ko-
sthold. 

Gjennom de siste hundre årene har Bodegaen gått fra en byggeplass og til det ugjennkjennelige ved hjelp av 
frivillige studenter.

vvvvvv

Foto: foto.samfundet.no Foto: foto.samfundet.no
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Søkte du ikke for å bli med i en av 
gjengene i H.M. Aarhønen? Eller fikk 
du ikke med deg at det var gjengopptak 
til tross for all spamminga på facebook? 
Da kan du angre, synd for deg, for 
gjengopptaket har allerede vært.  Eller 
kanskje du ikke ble tatt opp i en av 
gjengene selv om du søkte? Bare slapp 
av, det blir muligheter til å søke (igjen) 
senere! 

Her kan du lese mer om de ulike 
gjengene i H.M. Aarhønen:

Redactionen står for utgivelsene 
av Spikers Kårner, Bygg sin 
linjeforeningsavis som du leser akkurat 
nå. Redactionen ledes av Redacteuren, og 
består av skribenter, grafikere og har nå 
til og med fått sin egen fotograf. 

Spikers Kårner består blant annet av info 
til Bygg-studentene, morsomme artikler, 
bildespesialer og det vi ellers finner på.

Blæstegjengen, med Sjæfus Blæstus 
i spissen, er ansvarlig for å få ut 
informasjon til alle byggstudentene 
og passe på hvordan H.M. Aarhønens 
ansikt fremstår utad. Dette gjør de 
blant annet gjennom facebooksiden og 
det artige (og informerende) ukentlige 
«nyhetsklukket». 

I tillegg fikser de plakater og logoer og 
regisserer blestevideoer for linjeforenings 
aktiviteter og undergrupper, noe 
promovideoen til Åreturen i Januar er et 
eksemplarisk eksempel på.

Høstens gjengopptak Redactionen Blæstegjengen

Tekst: Ragnhild Myrnes
Foto: Håvard Eggen Kristensen
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Nettgjengen står bak utviklingen og 
videreutviklingen av den den flotte, nye 
nettsiden til H.M.Aarhønen, 
http://aarhonen.no, som ble lansert i 
Februar. Nettgjengen styres av Nett-
mester «uten noen særlig forkunnskap 
om nettsider eller programmering», så de 
er i gode hender. 

Arbeidet ellers for Nettgjengen går i 
å drifte nettsiden, mail-systemet og 
nettverkslagringen. Det er dette arbeidet, 
som sammen med videreutvikling og 
optimalisering av siden vil være jobben 
for Nettgjengens medlemmer i fremtiden. 

Krogjengen styrer og drifter Aarhønek-
roa, byggfolkets egen bar som ligger på 
Moholt. På kroa arrangeres det fester og 
andre artige arrangementer, og er uten 
tvil en av de viktigste sosiale møteplass-
ene for byggfolket. I høst har krogjengen 
(og andre frivillige) virkelig stått på for å 
pusse opp hele kroa, og resultatet er blitt 
fortreffelig. Det kan du lese mer om i 
denne utgaven av Spikers Kårner.

Ta deg turen opp til Kroa (Moholt alle 
10) og hils på denne festlige gjengen.
Lik også facebooksiden  “Aarhønekroa”  
for å holde deg oppdatert om alt som 
skjer på Kroa.

Ceremonigjengen, ledet av Ceremon-
imester, planlegger og arrangerer de store 
og tradisjonelle arrangementene i H.M. 
Aarhønen, som Immatrikuleringsballet, 
bursdagsfesten og Aarhønelekene, samt 
mindre arrangementer som julebord, 
17.mai-frokost og gjengfester. 

Det er denne gjengen vi kan takke for at 
alle arrangementene og festene går som 
smurt, uten at vi andre trenger å tenke på 
så mye annet enn å melde oss på.

Nettgjengen Krogjengen Ceremonigjengen
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21. oktober 2015 ankom Dr. Em-
met ”Doc” Brown fremtiden, da 
han hadde reist fra siden egen 
tid, 26. oktober 1985. På de 30 
årene hadde mye skjedd med ver-
den, og filmen spådde hvordan 
hverdagen vår ville se ut i 2015, 
sett fra 1985. 
 Man kan garantert 
konkludere med at de spådde 
helt korrekt, verden vår i dag er 
akkurat slik de spådde den ville 
være i 1985, blant annet med 
Hoverboards og Nike sko som 
Marty McFly brukte (Google 
dem, sykt fete). Ettersom de 
klarte å spå hvordan fremtiden 
skulle være i 1985, skal jeg spå 
fremtiden om 100 år, NTNU 
style #yo.

Gløshaugen en gang?
Jeg ankommer Gløshaugen 21. 
oktober 2115. Heldigvis tok jeg på 
meg ruteskjorte og allværsjakke 
så jeg ikke skiller meg ut, nasjon-
aldrakta er fortsatt den samme, og 
været like jævlig som da jeg dro. 
Ting har altså ikke forandret seg 
så mye som jeg trodde. Klokka 
har akkurat passert 12.15, og jeg 
beveger meg mot F1 for å få med 
meg en forelesning.
 På tavla undervises det i 
Matte 1, noe som bringer tilbake 
mange gode og flotte minner. Fa-
get er akkurat like interessant som 
jeg husker det, dog er det noe som 
ikke stemmer. I auditoriet sitter 
det kun 10 studenter, alle plas-
sert på bakerste rad, noen av dem 
sovende. Merkelig, slik jeg husker 
det var det minst 200 studenter 

tilstede under disse spennende 
forelesningene. Jeg beveger meg ut 
av auditoriet og ser at bygningene 
har forandret seg. 
 Hovedbygget står for fall, 
Lerka har blitt jevnet med jorden. 
Det eneste som er likt med 2015 
er bagettene/tingene/middagene 
(sick gode btw.) som kantina fort-
satt selger for den samme, gamle, 
billige prisen. Og hvor er alle stu-
dentene? Selv på stripa er det bare 
noen få mennesker, samt et par 
bedrifter som prøver å lokke til 
seg studenter med gratis vann. Jeg 
stopper en student og spør hvor 
alle er, og får som svar at alle går 
på Dragvoll nå for tiden. Kanskje 
det er verdt å ta en tur til Dragvoll 
og se hvordan det er der i 2115?

Tekst: Andreas Halse
Layout: Ragnhild Myrnes

Back to the future:  NTNU style
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Dragvoll is the shit!
Dragvoll, 21. oktober 2115, 13.15. 
Glasshuset, som tydeligvis er 
inngangen, er badet i sollys og 
fremstår majestetisk. Inne på 
området står bedrift på bedrift og 
drar til seg studentene, lokkende 
med kaffe, kjeks, og store løfter 
om både sommerjobb og fast 
ansettelse. I tillegg blir de lovet 
en startlønn på minst 1 million 
kroner. Undrende går jeg inn i en 
forelesning av type ”Tverrfaglig 
filosofi gjennom dans og estetikk”. 
 I salen sitter det minst 300 
studenter og noterer flittig. Kun 
trappen er ledig som sitteplass, 
og der blir jeg altså sittende mens 
foreleseren spretter rundt med 
smude moves, som jeg sist så i 
Bodegaen en fuktig lørdags kveld. 
Det er her fremtiden ligger, hører 

jeg foreleseren si. Mange av dere 
kommer til å gå ut av NTNU med 
millioner i startlønn, fortsetter 
han. Fra høyre side hører jeg noen 
studenter le og si ”det er godt vi 
ikke går på Gløshaugen med deres 
framtidsutsikter”. 

Hva har jeg gjort feil?
Det går et kaldt gufs gjennom 
meg. Har jeg valgt feil studie? Er 
det slik fremtiden vår vil se ut? 
Er utdannelsen min ubrukelig? 
Var det altså dragvollingene som 
valgte riktig studie, og ikke jeg? 
Skrikende løper jeg ut av audito-
riet, tilbake til 2015, der alt er som 
det skal være. Likevel sitter jeg ig-
jen med spørsmålet om jeg faktisk 
har sett hva framtiden vil bringe. 
Vil jeg være overflødig? 

Hør mine kloke ord
Kjære siv.ing, bytt studie til Dragv-
oll asap mens du kan, det er der 
framtiden ligger! Selv har jeg fun-
net ut at det er filosofi gjennom 
dans og estetikk jeg vil satse på. 
Og hva med deg, kjære medstu-
dent? Hva vil du legge fremtiden 
din i?

Back to the future:  NTNU style
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 - Er DU lei av å kaste enda et ulest Teknisk Ukeblad i  
    søpla?
 - Skulle DU ønske du holdt deg mer oppdatert i in  
    geniørenes verden?
 - Liker DU å si; «Så du den interessante artikkelen i  
    siste utgave i Teknisk Ukeblad?»?

Ukas tema: Petroleum

I denne utgaven er det petrole-
umsbransjen som står i sentrum. 
Til tross for korrupsjon og økono-
misk krise i Brasil satser Statoil 
fortsatt på å kunne videreutvikle 
virksomheten i landet. 

Selskapet Eco-1 satser på å ut-
fordre oljeselskapene med en re-
nere miljødiesel. Denne varianten 
er fornybar og lages i Finland. Det 
satses på utsalg i over 100 bensin-
stasjoner. 

Siste under ukas tema er at olje-
bransjen aldri har lagt mer penger 
i utviklingspotten. Det satses hardt 
på nye teknologiske løsninger i 
fremtiden. 

Samtalestarter: «Det er impo-
nerende at Statoil har klart å øke 
utvinningsgraden fra 10 til 18 
prosent i Brasil, men de er langt 
unna målet på 30 prosent»

Ukas tips:

Hvis du trodde det holdt å forma-
tere harddisken for å bli kvitt uøn-
sket innhold, prøv igjen. Selv ikke 
å slå den i stykker eller kaste hard-
disken på sjøen sikrer deg mot at 
innholdet forsvinner. Løsningen 
er Secure Erase som fjerner abso-
lutt alle data og i tillegg bidrar til å 
øke levetiden på harddisken. 

Vits om temaet: «Face-stalka så 
hardt i går at jeg måtte bruke Se-
cure Erase etterpå»

R.I.P
Popcorntime (2014-2015).

Hvis svaret på ett eller flere av spørsmålene 
over er JA, så er løsningen her. Spikers har 
gjort jobben for deg. Vi har satt oss ned, lest 
og komprimert siste utgave så du slipper å 
gjøre det. I tillegg får du gode samtalepunkter 
og vitser om emnene så du fremstår kultivert 
og oppdatert. Vær så god!

Tekst: Christian Trandem Myhre

Ukas profil: Anders Mjåset

Anders Mjåset er en av grunnleg-
gerne av Gründerhuset Mesh og 
har alltid vært en gründer. Det 
viktigste fra dette intervjuet er at 
han gikk på NTNU, men skulle 
ønske han ikke hadde gjort det. 
Han har siden den gang startet 
flere firmaer og lever i dag av å 
være gründer.  I tillegg spås 2016 å 
bli det store innovasjonsgjennom-
bruddsåret, så det er bare å hoppe 
av skolegangen og starte eget firma 
ASAP! 
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Serial 
Serial er en 12 episoders historie fra 
virkeligheten. Den handler om et mord 
som ble begått i Baltimore i 1999 på en 
tenåringsjente. 15 år senere sitter eks-
kjæresten til mordofferet, Adnan Syed, 
fortsatt i fengsel. Men det er mye som 
ikke stemmer, og journalist Sarah Koenig 
prøver å komme til bunns i hva som 
faktisk skjedde. Er Adnan skyldig eller er 
morderen fortsatt på frifot? 
Tidenes mest nedlastede podcast! 

Reply All
Reply All er en podcast om internett. 
Hver episode er enkeltstående historie 
med internettet som fellesnevner. De to 
programledere, PJ Vogt og Alex Gold-
man, tar for seg historier som; Hvordan 
man kan bli rik av å kjøpe internettdo-
mener eller hvem som oppfant e-post. 
Har du lurt på om det finnes et jødisk 
internett sensurert for alt som er ulovlig 
eller hvem som var først ute med webcam 
er dette podcasten for deg! 
Episodeanbefalinger:
Episode 7: «This Website Is For Sale»
Episode 23: «Exit and Return»

How Did This Get Made 
Har du noen gang sett en film så dårlig 
at den var fantastisk? Denne podcasten 
handler om akkurat slike filmer. Tre 
komikere/skuspillerer dissekerer ulike 
filmer og analyserer innholdet. Hver 
episode omhandler en ny film med ulike 
gjester. Det er morsomst hvis du selv ser 
filmene først, men absolutt ikke nødven-
dig. Spiderman III, Crank og alt Nic Cage 
har vært med i er bare noe av det som 
blir gjennomgått. 
Episodeanbefalinger:
Episode 48: «Sleepaway Camp»
Episode 9: «Fast Five»

Tekst: Christian Trandem Myhre

 - Er DU lei av å kaste enda et ulest Teknisk Ukeblad i  
    søpla?
 - Skulle DU ønske du holdt deg mer oppdatert i in  
    geniørenes verden?
 - Liker DU å si; «Så du den interessante artikkelen i  
    siste utgave i Teknisk Ukeblad?»?

 Podcast har de siste årene blitt veldig populært, og det finnes podcaster om alle tenkelige og 
utenkelig temaer. Hvis ditt eneste forhold til dette mediet var i form av exphil-podcasten, bør du helt 
klart sjekke ut noe av det som tilbys. I dette mylderet av programmer kommer det her tre anbefalinger.
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Dinas Pingvinhjørne
Hei på dere! Endelig er det tid 
for nytt pingvinhjørne! Denne 
gangen skal dere få lære om noen 
skikkelig kule og store pingviner, 
nemlig verdens aller, aller største 
pingvinart: Keiserpingvinen!

Keiserpingvinen finnes KUN på 
Antarktis. Det er litt leit, for jeg skulle 
så gjerne ha hilst på en (har alltid lurt 
på hvem som ville være høyest, meg 
eller keiserpingvinen). Neida jeg bare 
tuller, keiserpingvinen blir ikke særlig 
høyere enn 1.15 meter, men det er jo 
ganske stort til fugl å være! Dessuten 
er disse pingvinene også skikkelig gode 
til å bade, de kan dykke helt ned til 150 
til 250 meter, noen har til og med blitt 
observert helt ned til 565 meter! De 
kan holde pusten i 15 til 20 minutter og 
kan nå svømmehastigheter opp mot 19 
kilometer i timen! Det er ganske kult.

På Antarktis finnes det nesten 250 
000 keiserpingviner, TENK så mange 
pingviner a! Pingvinene bor i ca. 40 

forskjellige pingvinbyer, som egentlig 
kalles for kolonier. De er skikkelig 
sosiale, og liker å skaffe mat og hekke i 
grupper. Det er jo hyggelig å være flere 
på Antarktis, for der er det skikkelig 
kaldt! Siden det er så kaldt der, har de 
kommet på et skikkelig bra triks for å 
holde varmen. Under de mest ekstreme 
stormene og kuldeperiodene klumper 
de seg sammen i store ansamlinger for 
å holde varmen. I midten av gruppen er 
det varmest, og fuglene bytter på om å 
få være innerst i gruppen slik at alle skal 
holde varmen. Hvor snilt og omsorgsfullt 
er ikke det?? I varmegruppen kan det 
være alt fra ti til flere hundre pingviner.

Det er kanskje mange av dere som har 
sett filmen Pingvinenes marsj? Det er 
en fin og trist film på en gang. Men der 
får man se den berømte vandringer fra 
hekkeområdet langt inne på isen og 
ut til iskanten, og så hele veien tilbake 
igjen. Tenk på det fascinerende synet; 
lange kolonner av vraltende keisere er 
et midt ute på den vindblåste isflata! 
Slike turer mellom hekkeområdet og 
havet bruker de store deler av året på. 

Denne vandringen er særdeles risikabel 
og foregår under ekstrem kulde. For 
at turen ikke skal bli helt umulig, er 
det nødvendig at fuglene tar turen i 
fellesskap. Det som er veldig trist er at 
ikke alle pingvinene klarer den lange 
turen…

Hekkeområdet ligger hele 90 kilometer 
inne på isen, DET er langt! Hvorfor må 
de gå SÅ langt da, lurer dere kanskje på? 
Det er rett og slett for at de må nå sikker 
is slik at egget, og senere ungen, ikke 
skal falle igjennom sprekker i isen. Det 
hadde jo vært helt krise! De nyklekkede 
pingvinbarna har nemlig ikke vanntett 
fjærdrakt sånn som mammapingvin og 
pappapingvin, men er dekket av fjærdun 
(det er optimalt for isolasjon på land!). 
Pingvinforeldrene har forresten også 
en annen fordel: Vingene og beina har 
et spesialutviklet blodåresystem som 
minimaliserer varmetapet! Det er litt 
kult.

Når egget blir lagt (i mai eller juni), er 
pingvin-mamman så sliten og utsultet 
etter den lange ferden over isen, at hun 

Tekst: Dina Eggum
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Dinas Pingvinhjørne
må gå rett tilbake til havet igjen (det 
er der maten er). Det er jo trist, siden 
hun nettopp har blitt mamma.. Men 
pappa-pingvinen passer på egget. Han 
har heller ikke spist på veldig lenge, men 
han må vente hele 65 (!) dager til før 
mammapingvinen kommer hjem igjen! 
Og det er ikke sikkert hun kommer 
tilbake engang, for ferden tilbake over 
isen er skikkelig skummel, det er nemlig 
bølle-spekkhoggere og teite leopardseler 
som SPISER pingviner!

Hvis moren rekker tilbake til familien 
i tide , er det farens tur til å finne mat i 
havet og returnere med viktig næring til 
kyllingen. Når pappa-pingvinen kommer 
tilbake, hjelper begge til å gulpe opp 
mat til ungen. Ungen sitter på føttene til 
foreldrene for å holde varmen!

I desember har ungene blitt store nok til 
å klare seg selv, og nå skal de snart møte 
havet for første gang! Sommeren har 
smeltet mye av havisen, så vandringen 
til havet ikke blir like lang som den 
foreldrene har gjort om vinteren. Det 
er jo fint, så de ikke blir så slitne! Den 

lille pingvinfamilien tusler sammen til 
havet, der de tilbringer sommeren med å 
spise seg tykke og gode til vinterens like 
tunge ferd tilbake over isen. Det er bare 
mamma- og pappapingvinen som skal gå 
da, pingvinbarna går ikke tilbake dit før 
de er fem år! Det betyr fem år med digg 
mat!

På bildet ser man en pingvinfamilie. 
Ungen, med den herlige, fluffy 
dundrakten, sitter på føttene til en av 
foreldrene.
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Tekst: Øyvind Fossum
Foto: Sondre Balstad

KROA har åpnet!
Bob er klar, 
er du også?

Moholt allé. Det er alltid en glede å 
komme tilbake hit til studentbyenes 
ubestridte høvding. I dag er 
forventningene ekstra høye, og det er 
ikke uten grunn. I løpet av høsten har 
det blitt lagt ned en enorm innsats 
i en av gatas 
underetasjer, 
byggstudentenes 
egen kjeller har 
nemlig blitt 
pusset opp, og det 
merkes så fort en 
beveger seg over 
dørstokken.

Kroa har ikke bare fått et enkelt 
ansiktsløft, her er det snakk om mer 
enn et strøk maling og nye gardiner, 
det er blitt utrettet underverker. Den 
nye utgaven Kroa kommer i en åpen og 
innbydende modell. De gamle båsene 

med trange sittegrupper har blitt revet til 
fordel for en luftig løsning med flyttbare 
bord og krakker. Hvis ønskelig kan disse 
danne et langbord som inviterer til fest 
sammen med de nye og komfortable 
sofaene, som er profesjonelt trukket i 

skai naturligvis. 
Beveger vi oss i 
retning baren finner 
vi en garderobe som 
matcher Samfundet 
på kapasitet uten 
at det går ut over 
plassen rundt et av 
kjellerens viktigste 
samlingsområder. 

Alt er nytt! 
Som stort sett alt annet i lokalet er baren 
ny og oppgradert, og det er flere enn 
undertegnede som lar seg begeistre over 
den nye løsningen. En solid bardisk i 

limtre danner tak for Kroas rike utvalg 
av leskedrikk, som nå ligger elegant 
utstilt bak en glassplate på kloss hold for 
tørste gjester. I motsatt ende av lokalet 
sørger ingen ringere enn Byggmester 
Bob for å holde det nylagte dansegulvet 
varmt. Sammen med nymalte vegger i 
majestetisk lilla og det man måtte ønske 
av lyd og lys er den rette rammen for 
taktfast bevegelse skapt. 
 Kort sagt har Kroa hevet seg 
betraktelig både estetisk og funksjonelt, 
og det er all grunn til å tro at denne 
kjelleren går en strålende sesong i 
møte. Det eneste som mangler nå er 
nye spor etter gode kvelder blant andre 
medstudenter, og den dugnaden er det du 
og jeg som skal stå for.

Fem kjappe med Krosjef

Har du en favorittoppgradering i den 

“Etter oppussingen 
ser jo kroa latterlig bra 
ut!”
  - Morten Kolsaker
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Bob er klar, 
er du også?

nye utgaven av kroa? 
 -Det er jo vanskelig å velge når 
alt er blitt så bra. Det er utrolig deilig å 
kunne gå på gulvet uten å bli sittende fast, 
og så er det nye lykkehjulet veldig gøy å 
prøve seg på! 

Hva ønsker du at 
Kroa skal være 
for den jevne 
byggstudent? 
 -I tillegg 
til de store festene, 
ønsker jeg også 
at den nye kroa 
skal brukes til å 
ta en rolig pils eller to i ukedagene! Vi 
kommer til å kjøre i gang med quiz med 
Aarhønens svar på Tande P - quizmaestro 
Mak Ćemalović førstkommende torsdag. 
Har dere planlagt noen arrangementer 
den kommende sesongen? 

 - Det er skremmende få helger 
igjen til eksamensperioden, men vi skal 
prøve så godt vi kan å fylle vakuumet 
etter UKA! Vi holder åpent nesten hver 
lørdag frem til jule-stenging. På nyåret 
er det mange gode, gamle slagere å glede 

seg til, som for 
eksempel O’ store 
kielderfest, der en 
heldig byggstudent 
skal representere 
Aarhønen i den 
legendariske Ludøl-
konkurransen.

Når holder Kroa 
åpent? 
 -Vi prøver å holde åpent 1-2 
ganger i uka, og ihvertfall i helgene! 
Undergrupper av Aarhønen får låne kroa 
gratis, så lenge det ikke er planlagt andre 
arrangementer. Vi leier også ut kroa til 

private arrangement. Vil du låne Kroa, 
eller har du forslag til arrangement? – Ta 
kontakt med en i krostyret! 

Hvor holder vi oss oppdatert?
 -Arrangementer på kroa blir lagt 
ut på vår nye, fantastiske facebookside! 
Her kan du også få kontakt med 
krostyret, som administrerer siden. Vi 
blir også veldig glade for besøk under 
kontortiden vår, som er på torsdager kl 
12:15-13:00, da finner du oss med kaffe 
og noko attåt på Høna!

“Etter oppussingen ser jo kroa latterlig 
bra ut. Når en slenger med billig 
alkohol og alltid god s er det selvsagt at 
kroa blir stedet å være i år.”
- Krogjenger Morten (1.)

“Det er utrolig deilig 
å kunne gå på gulvet 
uten å sitte fast!”
   - Krosjef
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Denne sommeren fikk flere 
førsteårs byggstudenter mulighet 
til å få seg en jobb via indus-
trikontakten og Tore Hoven. 
Jobben deres skulle i hovedsak 
da handle om infrastruktur, 
og da friste flere studenter til å 
velge fagretningene veg, trans-
port og geomatikk eller vann og 
miljø. Uka etter eksamen hadde 
samtlige et kurs i bruk av model-
leringsverktøy som novapoint og 
autocad, noe som studentene jeg 
snakket med fant veldig lærerikt.

Karianne Nygaard 
Jobbet på Oslokontoret til Rambøll. Hun 
jobbet to uker med veg som hovedret-
ning, og to uker med vann og avløp. 

Hva gikk jobben din ut på? 
 Jeg brukte blant annet Auto-
CAD og novapoint til prosjektering og 
utarbeiding av rør, kummer og infiltras-
jonsmagasin til faktiske prosjekter de 
jobbet med. For vegavdelingen tegnet 
jeg detaljtegninger og plan og profilteg-
ninger. I tillegg fikk jeg være med på 
møter og befaringer på byggeplassene 
hvor Rambøll blant annet holdt til. 
Under hele perioden arbeidet jeg med 
et markedsføringsprosjekt for Rambøll 
sitt Global Engineering Center, som vi 
presenterte her i Trondheim i høst. 

Ga jobben mersmak? 
 Absolutt, det var veldig gøy 
og lærerikt å få innsikt i hvordan ar-
beidshverdagen for de som jobber med 
infrastruktur i et konsulentfirma er. Jeg 
vurderer å velge veg, men trenger fortsatt 
litt tid på å vurdere de ulike retningene. 

Hva er drømmejobben din, om du kunne 
velge hva som helst? Jeg vil gjerne jobbe i 
konsulentbransjen, men drømmejobben 
burde også innebære besøk på bygge-
plass og tverrfaglige samarbeid, ikke 
bare stillesittende regning på et kontor. 
Etter kurset vi hadde før sommerjob-
ben på NTNU er BIM modellering og 
samordnigsmodeller noe jeg synes virker 
interessant og som jeg gjerne kunne job-
bet videre med.
Under alle disse oppgavene samarbeidet 
jeg med Elin fra klassen, det var fint å 
være to fra NTNU.

Hva gjorde 
byggstudetene i 
sommer?

Tekst: Helle Ragnete Fyhr Nilsen
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Therese Lie Fundingsland 
Jobbet denne sommeren for Jernbanev-
erket på avdelinga for plan og teknikk i 
Oslo.

Hva gikk jobben din ut på?
 Hovedoppgaven vår var å 
analysere prosjekter som ikke hadde gått 
så bra og se på fellestrekkene demmes. 
Dette var fordi vi skulle hjelpe avdelinga 
for å se om analysemodellen: pentago-
nmetoden kunne være aktuell i etter-
evalueringa av slike prosjekter. Jeg var i 
tillegg med på en del møter, utflukter og 
ledermøter. Fikk også se på Follobanen 
og på de arkeologiske funnene.

Ga det mersmak?
 Jeg vet ikke hvor mye hovedar-
beidsoppgaven som gjorde det interes-
sant. Men kurset i BIM-modellering og 
det at jeg fikk være med på møter og 

befaringer (altså jobben generelt) er nok 
det som definitivt ga mersmak! Helhet-
suttrykket av veg for meg er veldig bra. 
Jeg trodde egentlig at jeg skulle gå bygg 
og anlegg først, men nå tror jeg det blir 
veg.
Hva er drømmejobben?
Jeg har ikke peiling. Kanskje få mulighet 
til å jobbe med store prosjekter i andre 
land? 

Andreas Halse 
Jobbet for vann og avløpsetaten i Oslo 
kommune.

Hva gikk jobben din ut på?
 Jeg skulle måle dimensjonene på 
avløpsnettet rundt omkring Oslo siden 
det har vært en del lekkasjer. Disse ble 
gjort elektronisk, og ble brukt til å be-
regne vannføring av røret når det var stor 

påkjenning på det. Dersom det hadde 
vært en kjelleroversvømmelse ble vi også 
tilkalt for å måle kapasiteten til rørnettet, 
for å finne ut om det var tilstrekkelig. Jeg 
fikk også en del erfaringer med ned-
børsmålinger, noe som var svært relevant 
fra BM2.

Ga det mersmak?
 Da jeg startet på bygg hadde jeg 
allerede utelukket vann og avløp, men 
jeg har hatt ei god erfaring med dette i 
sommerjobben min. Jeg kommer nok til 
å vurdere vann og avløp når jeg skal velge 
retning.

Hva er drømmejobben?
 Akkurat nå noe som er relatert 
til prosjektering på en eller annen måte.

Hvor mange ganger kræsja du i som-
mer?
 Tre.

Stillasekspert: Karianne (2.) sjekker om stil-
lasene har fått godkjenning.

Befaringsselfie: Therese (2.) nøler ikke 
med å dra opp mobilen for å ta en sefie 
når hun er på befaring.

Gira: Andreas (2.) gleder seg til å klatre ned i 
avløpsnettet for å sjekke hvor mye “vann” det er i 
avløssystemet.
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DRUKNET i øvinger

Kaja Eriksen (16.12.96-23.10.15)

I uke 43 ble det dessverre rett 
og slett for mange øvinger for 
Kaja (1.). 3 kjemiøvinger der 
koken var fjernet, kjemiprøve, 
Maple T.A. som aldri godkjenner 
svarene, skriftlig innlevering i 
matte1, ITGK-øving som aldri tok 
slutt, betonglab og øving i BM3, 
bygningsmaterialer aka. BM1. 
Betong er VERDENS BESTE 
BYGNINGSMATERIALE. Lykke 
til med kommende øvinger!

DØDE av latter i forelesning

Henrik Astrup (10.05.93-
26.10.15)

Mandag 26. oktober kl. 10:25 døde 
Henrik (1.) av latter i kjemitimen. 
Martin Ystenes fortalte den godt 
brukte vitsen sin om syriske baser: 
”Mange studenter spør meg om 
det finnes basiske syrer. Da svarer 
jeg ja, og i Midtøsten finnes det 
til og med syriske baser!” Det er 
vel og bra at noen ler av vitsene, 
fordi det er kjedelig å fortelle tørre 
vitser hvis du selv er den eneste 
som ler av dem!

Ble KVELT av dårlig luft på 
grupperom

Anders Lågbu Larsen
23.02.94 – 22.10.15

På grunn av en fisende gjeng 
medstudenter ble det rett og slett 
for lite oksygen på grupperommet 
Golden Gate for Anders (2.). 
Med et metaninnhold i lufta på 
50.000 ppm., et CO2-innhold 
som får VW-utslippene til å virke 
små samt høye konsentrasjoner 
av lystgasser fikk dessverre ikke 
Anders puste. Vi ønsker han 
lykke til i tiden fremover og 
anbefaler han å sette seg på større 
grupperom/lesesal. 

Nekrolog
Tekst: Håvard Eggen Kristensen
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SVETTET I HJEL under 
fadderperioden

Bjørnar Valøen
12.01.92-20.08.15

Under rebusløpet i 
fadderperioden ble det for varmt 
for Bjørnar (3./4.). 19 grader 
og oppholdsvær ble for mye av 
det gode for nordtrønderen og 
svetteproduksjonen ble dermed 
stor. Særlig rundt aarhønemerket 
på Hyttestyrets t-skjorte samlet 
det seg opp mye fuktighet. Spikers 
Kårner ønsker den tidligere 
skribenten lykke til videre og 
håper han finner luftigere klær.

FRØS I HJEL på vei til 
skolen

Haldis Sandøy Nærum (13.05.94-
27.10.15)

På vei til skolen tirsdag 27. 
oktober frøs Haldis (2.) i hjel. 
Til tross for at hun hadde på seg 
votter, skjerf, lue, tykk jakke, 
fingerhansker, miniskjørt, 
stillongs, ullgenser, UGGs, 
ullsokker, onepiece, sykkelbukse, 
badehette, skøyter,  helsetrøye, 
fleece, jeans, raske shades, 
joggebukse, kondomdrakt, 
sombrero, løsbart, scooterhjelm 
og svart judobelte holdt dette 
dessverre ikke til å holde varmen. 

Det blir rett og slett for kaldt 
når det både regner og blåser. 
Vi ønsker Haldis lykke til med 
å finne klær som er varme nok, 
fordi Trondheimsværet kan være 
fryktelig vått og kaldt for en 
østlending.
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Haakon 
(2.) klinte 
med 
13 jenter på 

russeleiligheten. #russeknute

Marie (2.) om å få 10 barn: «Da blir 
fitta di helt ødelagt!»

Singel jente søker uformelt samkvem :)  Snap: 
ingpling.

Vilde (3.) ble observert råklinende med DJ 
Fruudern (3. FysMat) på Das Nachspeil.

Andreas (6.) fikk nesten hook med Lillian 
på Samfundet, selvfølgelig  i 
Bodegaen. 

Astrid (3.) og Torbjørn (2.) 
fant virkelig 
tonen under 
oktoberfesten.

Petter (2.) 
ble observert 

munn til munn 
med ukjent jente på 
oktoberfesten.

Herman (2.) og 
Una (3.) forsvant 
sammen inn på do 
på nach i Reiret etter 

oktoberfesten.

Juni (3.) og Marie (3.) ble observert iheridig på 
strippestengene i Bodegaen  kort tid etter den ble 
åpnet.

Gutt (4.) ble utestengt fra studio 26 på livstid etter 
å ha bæsjet i pissoaret.

Lotte (4.) spyttvekslet med gutt (1.) på 
kjelleren her om dagen.
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Petter (2.) 
ble observert 

munn til munn 
med ukjent jente på 
oktoberfesten.

Herman (2.) og 
Una (3.) forsvant 
sammen inn på do 
på nach i Reiret etter 

oktoberfesten.

Juni (3.) og Marie (3.) ble observert iheridig på 
strippestengene i Bodegaen  kort tid etter den ble 
åpnet.

Gutt (4.) ble utestengt fra studio 26 på livstid etter 
å ha bæsjet i pissoaret.

Lotte (4.) spyttvekslet med gutt (1.) på 
kjelleren her om dagen.

Ingeborg 
(5.)ble observert i 
armene til sjefen i 
storkiosken etter stengetid.

Skyrra 90 våknet kledd i 
dameundertøy etter oktoberfest.

Hanna (1.) forsvant hånd i hånd med 
ukjent gutt etter Wiz/Asap-konsert.

Therese (2.): «Vi prøver min seng, den 
er mye større.»

Martin (1./2./3.) fikk hook etter 
Matoma/Major Lazerkonsert.

Sofie (3.) sov over hos Eivind (2.)

Andreas (6.) 
spiste opp ukjent 
jente under 
trønderfesten.
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BAKSIDEN ER

TILBAKE!


