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Redacteur

Ja. Ja. Ja. Hvis alle hadde
sagt ja til alle spørsmålene
man ble spurt her i verden
hadde alle gått rundt og
vært Jim Carrey i filmen Yes
Man. Et merkelig syn og en merkelig tanke? Definitivt! Spørsmålet er om verden ville blitt et bedre
sted? Hmmm, kanskje en liten ting å tenke på? Yes Man, en ganske fin film egentlig, alt tatt i betraktning. Film, ja, det er en av tingene HBOgen tar for seg i denne utgaven. Annet denne SK’en tar for
seg er blant annet Åre, Byggrevyen og politiets misnøye med Trondheimsstudentene.
Dette er min siste utgave som Redacteur, og jeg må si at det har vært en fryd å styre denne lille, men
akk så gode, SK-skuta. Det har vært en fryd å jobbe med redaksjonen hele veien, og denne utgaven
har absolutt ikke vært noe unntak. Alle har bidratt stort og resultatet holder du nå i hendene dine.
Selv synes jeg at dette er en helt smashing utgave, der hver side er jobbet godt og nøye med, både
skriftlig og grafisk. Den er blitt helt fantastisk og jeg håper virkelig dere tar tid til å bla og lese i den.
Noen ganger er det vanskelig å gi fra seg makten, gleden og friheten man har, og det er klart det er
med et visst vemod jeg nå er ferdig i mitt verv. Men! Jeg er sikker på at nestemann eller -kvinne i
redaktørstolen sammen med redaksjonen vil makte å ta SK videre, så jeg er overhode ikke bekymret
over SK sin fremtid.
Denne gangen har jeg ikke midtsidebilde av et Aarhøne-styre. Det er fordi det er kult med en midtside uten et Aarhøne-styre.
Hvis du er misfornøyd med mengden sladder: Du Får Ikke Mer Sladder Enn Du Lager Sjæl.
Mens jeg nå har dette ordet for siste gang ønsker jeg å benytte det til å igjen takke redaksjonen for
et fantastisk år, takke alle som har lest og alle dere som leser akkurat nå. Og jeg vil avslutte med å
nevne et par ting som ikke kan nevnes nok: filmen Drive, Community, True Detective, knølhval,
FKA Twigs og sur-søt chilisaus.
Mvh Deres Redacteur
Eskild Mikal Langnes Bakke

Emmi

takker

for seg

Siste hilsen-klukk!
Jeg tror aldri jeg har opplevd at tida har
gått så fort som den har gjort det året her.
Allerede i 2015 har vi vært på Åre-tur hvor
rundt 140 stk dro av gårde, og med kjempevær og –føre ble turen fantastisk. Revyen er
også over for denne gang, og jeg håper dere
tok turen til Verkstedhallen og så hvor bra
den ble!
Generalforsamlingen er nå rett rundt hjørnet og det er dermed tid for å takke for meg.
Jeg synes ikke det er lenge siden jeg skrev
mitt første innlegg her i Spikers, og nå er
dette det siste. Jeg overlater ansvaret til neste
mann eller -kvinne, og ønsker den neste
Kanzleren masse lykke til!
Jeg håper å se dere på Aarhønelekene
6.mars, og takker for et kjempebra år sammen med dere alle! Lykke til videre, alle
sammen!
Klukk-klukk
Emmi C. Kristensen
(Soon-to-be Vice-) Kanzler
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Etter ein rangel
I morgon vil eg byrja på eit nytt og betre liv,
-trur eg.
Eg skal aldri gå på fylla meir og skjera folk med kniv,
-trur eg.
Eg skal aldri skråla visar meir i laddevinsrus,
men synge åndelege sanger i Zions bedehus,
-trur eg.
Alle kvinnfolk som eg møtar skal eg sky som bare fan,
-trur eg.
Og gå vyrdeleg forbi dei som ein nybakt kappelan,
-trur eg.
Eg skal sitte som ein munk i ein misjonskone-ring,
og drikka kaffe medan drøset går om andelege ting,
-trur eg.
Det skal ingen meir få sjå meg når det lir til høgste natt,
-trur eg,
koma ruslande på heimveg utan stivety og hatt,
-trur eg.
Eg skal legga meg når grisen går til kvile i sitt bol,
og stå opp når hanen flakser og gjel i morgonsol,
-trur eg.
Ja, i morgon skal eg byrja på den gode veg som sagt,
-trur eg.
Taka striden upp mot kjøtet og den heile develsmakt,
-trur eg.
Men i dag lyt det få vera, for eg er so spøkje tyrst
at eg må ha eit ølkrus til å leska meg på fyrst,
-trur eg.
Skrevet av Jakob Sande

5

10 ting du IKKE må gjøre i Åre!

Stå i bakkene helt til du plutselig
finner ut at de stenger kl 1500.
Det er særdeles tungt å avslutte skituren med å gjennomføre bakkeløp
til nærmeste taxistopp.

Drikke seg så full at man sovner når
man har fått med seg noen av motsatt kjønn inn på hotellrommet.
Da kunne man like gjerne dratt hjem
alene.

Klippe håret etter man har drukket Bli syk så man ikke kan bli med de
andre å feste.
heimbrent.
Fyllesjuke > Spysjuke. Lol syk blir
Se bildebevis.
man for å kose seg med et teppe
og kakao. MEN I ÅRE HAR MAN
Ha for løse skibindinger.
MINTTU I KAKAOEN!!!!
Det kan være langt å gå opp for å
hente skien som falt av.
Fyllebæsje før man har sjekket om
Sykle på spinningsykkelen på tren- man har mer dopapir.
6 personer. 5 dager. 1 dorull. Who
ingssenteret.
Alle skjønner at den eneste grunnen will make it?
for at du «trener» er at du vil se på
Drikke seg så full at man mister
alle chixa i bassenget.
lommebok, mobil og alle klærne
sine.
Synge i mikrofonen på afterski.
Man kommer seg ikke inn på uteAlle de andre på afterskien får helt
stedene uten leg.
lættis.
Tisse i vasken.
Selvforklarende.
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Spandere shots på alle gutta for
470 SEK
Altfor lite. Bruk mer!

Kygo og jeg er bestevenner!

CELEBERT SELSKAP: Kygo i midten, Ole Christian Holsen høyre.

Tekst: Bjørnar Valøen

O

rdet på stripa er at
H.M.Aarhønens tidligere
Financeminister og vestlandscasanova Ole Christian Holsen
er bestevenn med Norges nye firestone
Kyrre Gørvell-Dahll, eller Kygo som han
brukte til å logge seg inn på it’s learning
med. Jeg trekker Holsen til side etter hans
første og eneste tek.led.forelesning for
et eksklusivt intervju med tjommien til
Kygo.
Kan du bekrefte ditt vennskap til Kygo?
- Ja, Kygo er som meg ekte Fana-gutt.
Vi vokste opp i samme nabolaget og ble
med i samme sykkel-gjeng (LES: trehjulssykkel) da vi begge havnet på sommerfugllarveavdelingen i Kringlebotn
barnehage. Så fulgte ti ensomme år da
vi ble plassert på forskjellige barne- og
ungdomsskoler. Heldigvis hadde tiden i
barnehagen samme med Kyrre gitt meg
tilstrekkelig streetcred til å komme igjennom årene med jomfrudommen inntakt.
Noe som slettes ikke kan tas forgitt for en

prettyboy som meg.
Ja, du er flink til å holde fast i såpa, Ole.
Kan du fortell litt mer om hvordan dere
ble bestevenner?
- Skjebnen førte oss sammen igjen på
Fanavåg vidergående hvor vi på nytt ble
tjommis. Ikke rart, jeg var kaptein på
fotballlaget og juleballkonge. Kyrre var et
musikalsk geni, EDM-musikkens svar på

“Vi vokste opp i
samme nabolaget!”
Ole Christian Holsen
Mozart. Vi var et radarpar og vi brukte
ofte å henge på ungdomsklubben for å
sjekke nykomformanter. Det var tider
det. Hvem trengte vel Tinder når man var
bestevenn med Kygo?
Jeg antar det var et sånt retorisk

spørsmål, så jeg velger å counter strike
deg. Kan du skaffe Kygo til UKA15?
-Ja, selvfølgelig. Jeg tror uansett han står
langt oppe på lista over artister UKA
vil prøve å få inn i det svettedryppende
sirkusteltet i Dødens Dal. Slapp av, Kyrre
kommer! Hvis du spiller kortene dine rett
får du kanskje få bli med meg på VIP-fest
med selveste Kygo!
På en skala fra minus 273 grader til 37
grader hvor kul føler du deg når du og
Kygo fester sammen?
- Det er en klar sub zero!! Jeg er ganske
ku..uul.
Vi avbrytes av at telefonen til OC ringer,
han har glemt å sette den på lydløs så jeg
hører at han har Firestone som ringetone.
Jeg ler inni meg og tenker for en jævla
wannabe.
“Det e Kyrre som ringar” sier Ole stolt,
snur ryggen til meg og går. Alene står jeg
tilbake og håper jeg aldri synker så lavt.
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Politiet varsler storaksjon

MISFORNØYDE: Olav og Anders er ikke fornøyde med dagens situasjon.

Trondheimspolitiet advarer byens studenter mot at de nå går inn for å sette en stopper for det
store antallet tyverier nattestid. - Dette finner vi oss ikke i lenger!

P

olitiet opplyser i en pressemelding at de vil slå hardt ned på
stjeling av ølglass og veiskilt i
området rundt Trondheim sentrum.
TRONDHEIM: (Spikers Kårner)
Av Christian T Myhre

Vi gjengir her et utdrag av pressemeldingen:
“Sør-Trøndelag Politidistrikt har
sett seg lei på stadige anmeldelser fra flere
utesteder og velger derfor å bruke store
ressurser for å få bukt med problemet. (…)
Videre ønsker vi å benytte denne aksjonen
til også å gjelde veiskilt. (…) I årevis har
det store studentmiljøet bidratt til tap i
hundretusener-klassen for det kommunale
og da særlig Trondheim bydrift som har
ansvaret for veiskilting i sentrum.”
Stikkprøver
Spikers Kårner kontaktet politiet for mer
detaljer rundt aksjonsforløpet og strafferammene. I et eksklusivt intervju forteller
Olav og Anders kjent fra Nattpatruljen
(TV-serie på MAX, red.adm) mer:
Hvilke områder vil aksjonen omfatte?
- I første omgang vil vi konsentrere oss om de områdene der
studentene er tettest konsentrert. Berg,
Moholt og Voll vil bli prioritert. Videre
vil vi ha stikkprøver i de mindre studentbyene nærmere sentrum.
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Hva blir konsekvensene av regelbrudd?
- Bøter og selvfølgelig konfiskering av ulovlige artikler. Det diskuteres
internt å holde et kurs på 8 timer over to
dager der man lærer lov og rett. Vi har
dessverre ikke funnet et utested som vil
låne oss lokale, da frykt for ytterligere
glasstyverier er for stor. Dette er en ond
sirkel så vi har valgt å sette en strek.
Vil dere ha med dere kameracrew slik som dere har på Nattpatruljen?

- Vi har alltid med oss kameraer.
Det er i politiets interesse å fremstå som
moderne og hipt, og det er nettopp det
vi gjør når vi har med oss kamera-crew. I
tillegg vil vi at befolkningen skal se at vi
har det minst like tøft som politiet i USA.
Ja, kanskje enda tøffere, faktisk!
Justisminister Anders Anundsen var ikke
tilgjengelig for kommentar, da han er dratt på
en 5-måneders tur til Bali.

- INTE NÖJDA: Klaes og Jokke jobber i utelivsbransjen i Trondheim. - Vi tyckar
inte alls om tjuvarna. De burde steka, inte stjäla.

Kara drar til Ara
Tekst: Håvard Eggen Kristensen

Å

dne, Per Anders og jeg dro til Ara Frisør AS for å teste
hvilken klipp du får for 200 kroner. Forventningene og
nervøsiteten var til å ta og føle på. Vi hadde sett nok
av skrekkeksempler på hva medstudenter hadde fått for 600
kroner.
Vi gikk inn i det varme og godt opplyste lokalet og
rolig musikk strømmet ut av høytalerne. Selv om vi var tre
stykker som skulle klippe oss samtidig var dette uproblematisk,
da det satt fem frisører ledig.
Jakkene ble tatt av og vi ble vist til hver vår stol. Voks
i håret er ikke å anbefale da de begynte å kjemme håret uten
å spraye i vann først. Det ble en særdeles luggende opplevelse
mens frisøren forgjeves prøvde å rette ut det småkrøllete håret
mitt. Til slutt gav hun opp og hentet frem barbermaskinen i
stedet. Haugen med hår på gulvet vokste, og følelsen av at dette
var en dårlig idé økte proporsjonalt med mengde hår på gulvet.
Frisøren til Per Anders klarte tydeligvis ikke å
bestemme seg for hvor Per Anders skulle sitte, så han måtte
flytte seg tre ganger under klippen. Han syntes dette minnet litt
om Skavlan. I tillegg følte han seg beglodd av sjefen som ikke
hadde noe å gjøre. Siden Per Anders ble flyttet tre ganger tok
klippen hans litt lenger tid, så Ådne og jeg fikk anledning til å
slå av et par ord med sjefen. Han var veldig serviceinnstilt og
lurte blant annet på hvordan vi fikk høre om Ara.
Ådne hadde klippet seg på Ara en gang tidligere, og
var litt skeptisk til å returnere. Sist gang han klippet seg sto
inngangen under et stillas og så ikke akkurat fristende ut. Den

Håvard: Håret ble litt på
kanten kort, men bra nok
resultat. Raskt og billig,
men ikke dra dit med
voks i håret!
Terningkast: 4

gangen fikk han masse vann i håret, men da frisøren skulle til
å klippe håret hans klippet hun seg i fingeren i stedet. Det ble
et blodig kutt og hun løp skrikende ut på bakrommet. Håret
til Ådne forble vått og han ble sittende i stolen mens det kalde
vannet rant nedover ryggen. En forskrekket frisør fikk plastret
fingeren og kom tilbake for å fullføre jobben.
På hans andre besøk ble Ådne positivt overrasket. Nå
fikk han en annen frisør og alt gikk som det skulle. Ikke noe
vann nedover ryggen og frykten for å få en blodsprut i ansiktet
var uberettiget.
Det alle tre erfarte var at uansett hva vi sa fikk vi én og
samme sveis. Vi fikk alle kort på sidene (hhv. 6, 9 og 12mm) og
litt lengre på toppen. Hvis det er akkurat slik man ønsker å se
ut er Ara et perfekt sted for en klipp. Det går fort og det koster
bare 200 kroner. Hvis man derimot ønsker en bestemt look anbefales det å gå til et annet sted der de ikke bare klipper en litt
kort partysvenskesveis. Vi fikk dessverre ikke noen til å teste
ut dameklippen til 350 kroner fordi alle vi spurte ble veldig
skeptiske da vi fortalte om Ådne sin tidligere erfaring derfra.
Alt i alt ble vi ganske godt fornøyde, og klippen var
kjapp og billig. Enkelte av frisørene snakker ikke norsk, så
engelskferdigheter bedre enn Petter Solberg er å anbefale. 200
kroner og 15 minutter er veldig greit for en hårklipp.
Samme hårklipp alle kara
Når vi klipte oss på Ara.

Per Anders: Helt greit
resultat med hensyn på
pris, men freak’a meg litt
ut at eieren stirra på meg i
20 min.
Terningkast: 4

Ådne: Raskt, enkelt og
god service. Resultatet er
for min del godt nok, så
det er greit å la sveisen ta
et slag for lommeboka.
Terningkast: 5
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Sovne tidligere

Mange studenter sliter med en forkvaklet
døgnrytme, som både går utover helse
og skole. Hvis man bare legger seg et par
timer tidligere for å sove, våkner man både
tidligere og mer uthvilt om morgenen. Man
får mer ut av dagen, og har alle forutsetninger for endelig å bli en superstudent!
Men hva er egentlig poenget med å være
en superstudent hvis det innebærer at man
ikke er våken når Garra foregår? All statistikk viser at brorparten av all Garra skjer i
timene mellom 23.00 og 03.00. Å sove i
denne perioden er seksuelt selvmord, og
bedømmelsen blir deretter:

H

vert år rundt nyttårstider kan man i avisene
lese artikler om nyttårsforsetter. «Slik holder
du
nyttårsforsettene
dine», «Sunne nyttårsforsetter», og ikke minst «Se
kjendisenes nyttårsforsetter». Det
er lett å gå seg vill i jungelen av
tips og råd som media mener du
må følge for å få et bedre år i år
enn du hadde i fjor. Derfor har
SK Tester nå tatt på seg ansvaret
med å komme med den endelige
Nyttårsforsett-fasiten. Denne er
gyldig hvert eneste år, og vi garanterer at dette er siste gang du
må lese om nyttårsforsetter i SK.

1/5

Trene mer

Å trene mer er alle nyttårsforsetters
mor. Det innebærer et blodslit gjennom
hele året, og mange mer eller mindre
svake sjeler lar seg stoppe allerede av
dørstokkmila. Å oppnå sommerkroppen er et naturlig mål for mange, men
det å stå opp en mørk og regntung
februar-morgen er mye vanskeligere
å gjennomføre enn hva du så for deg
da du på nyttårsaften skålte med gutta
krutt for SK15, øl og damer.
Å skaffe seg biffhet er imidlertid en
av de sikreste måtene å score høyt
på Garra Pulings-skalaen, og vi ser
oss derfor nødt til å oppfordre alle til
å gjøre det de kan for å oppfylle dette
nyttårsforsettet!
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5/5

Bli et bedre menneske

Hvis dette virkelig er drømmen
din, ber en samlet redaksjon deg
om å revurdere hva som er det
egentlige målet med nyttårsforsettene dine; er det å bli en ok fyr
som venninnene dine kan betro
seg til, eller er det å få Garra Pulings? Spørsmålet er selvfølgelig
retorisk, og forsettet ditt suger.

0/5

Et nytt år foldes ut – lik en blomst
der kronbladene tett omslynget
skjuler skjønnheten innenfor.
Mark Twain

Bruke mindre tid på facebook
Mange har et uttalt mål om å bruke
mindre tid foran PC-skjermen og mer
tid på det de kaller «det virkelige livet».
Men man må aldri glemme at i tillegg
til å være vår tids fremste tidstyv, så
er Facebook også kanskje det fremste
verktøyet i en supersjekkers verktøykasse. Ikke bare er det inngangsbilletten til et utall sosiale sammenkomster med Garra; riktig bruk av
dette sosiale mediet også en ypperlig
måte å kartlegge markedet på! Vi i SK
synes det på generelt grunnlag ikke er
forsvarlig å råde noen til å trappe ned
facebook-bruken, selv om det i enkelte
tilfeller kan være hensiktsmessig. Det
eneste som kan forsvare redusert facebook-bruk er:
1.
At du istedenfor starter med
en utstrakt bruk av tinder, EliteSingles.
com og/eller match.com
2.
Om du er så mye på facebook
at du ikke har tid til å høste fruktene av
innsatsen du legger ned i SoMe.

2/5

Lære et nytt språk

Det er hevet over enhver tvil at det å lære
et nytt språk vil øke din reach på sjekkemarkedet. Det krever viljestyrke og mange
timer egeninnsats, men man trenger slettes
ikke kunne språket flytende for å bruke sin
magiske tunge til sin fordel på denne fronten. En eksotisk nordmann som stotrer frem
hvilke som helst spanske gloser annet enn
«Una Cerveza por favor» er en sikker vinner på det globale sjekkemarkedet.
SK anbefaler: Kinesisk (økt reach: ca. 1,2
milliarder) og spansk (økt reach: ca 320
millioner).

4/5
En ekstra liten bonus: I en episk kombnasjon med det superpopulære nyttårsforsettet «Reise mer»:

5/5
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The End

En masterstudents møte med virkeligheten

U

tdanningsplanen min viser siste
semester, og det er tid for masteroppgave, den som alltid har
ligget langt, langt der fremme. Oppgaven
som «de store, smarte kidsa» skriver,
har havnet på toppen av min to-do-liste.
Uheldigvis for oppgaven, skriver jeg
mine to-do-lister i livets Google Docs, og
dermed havner den snart bak tur til Åre,
spillekvelder og Impro på Antikvariatet.

Jeg tar meg inn igjen før julepynten tas
ned, før sjokoladefristene til DAIM og
underskrevne kontrakter skal være et faktum, bare for å oppdage at ikke alle frister
er absolutte, at de noen ganger må være
relative og pushbare. «Jeg skal bestemme
meg for oppgave, snart, snart,» forteller
jeg meg selv, før jeg pusher det litt, vurderer alle muligheter igjen og helgarderer
tre ganger.
Det er som å rydde opp etter en kjempefest: en vet man har mye å gjøre, men vet
ikke helt hvor man skal begynne. En gjør
da det eneste fornuftige: slenger seg på
sofaen med PCen, og håper at roomien
vil forbarme seg over rotet. Håpet henger
ikke i et snøre en gang, det er en død fisk
på land, da undertegnede Viggo Venneløs
skriver alene. Jeg skriver en mail eller to

14

til veileder, avtaler møte, og er så fornøyd
med egen innsats at dagen går med
til shopping for lønna fra Lånekassen.
Resten bruker jeg på en «hvordan-skrivemasteroppgave-bok», og føler at halve
jobben er gjort.

of Cards» og setter ny rekord i kabal når
nettavisene ikke har noe mer nytt å melde
enn det de sa for fem minutter siden.
Fremdeles er det januar, med blanke ark
og fargestifter til, og det er tid, et hav av
tid, til ikke-skolerelaterte happeningser.

Jeg er relativitetsteorien, den spesielle
selvfølgelig, i ekstrem hastighet rundt en
oppgave jeg prøver å grave frem stoff til.
En oppgave med en vanvittig gravitasjonskraft uten at det skjer noe som
helst. Jeg bruker dagene til å lagre tilfeldige, muligens nyttige pdf-filer i Skya, det
er viktig med backup sies det, men bruker likevel mest tid på å sjekke semesterets
konserttilbud. Word-dokumentet forblir
blank som isen i Trondheims gater,
uten at det foreløpig gir undertegnede
nevneverdige stressrelaterte plager. Det
blir jeg stressa av. Jeg «browser» gjennom
viktige databaser, syns jeg selv, cruiser
som Browser gjennom BibSys, TRB og
Facebook, er King of Google Scholar,
og alltid klar for å erobre Mushroom
Kingdom aka «Nye-Hangaren» - og enda
en kaffekopp.

Veileders «det er viktig å komme i gang
tidlig» og «skriv, skriv, skriv!» får fremdeles ikke helt feste i feriesinnet som har
slått rot. Det skaper rot, kaos til og med,
og det kaoset vil strekke seg helt frem til
sommeren når kalenderen plutselig hopper fra januar til juni på et øyeblikk. På et
blunk vil den store stygge ulven true med
å spise meg, og nok en gang må jeg sette
min lit til egen med-kniven-på-strupeneffektivitet. På et blunk vil artikkelforfatterne rase mot Browser, den snegla, og
artiklene rase over meg i en arbeidsulykke av papirarbeid mens kildehenvisninger og fotnoter tråkker meg på tærne.
På et blunk er semesteret over så jeg
blunker ikke. I stedet stirrer jeg Master
Mario, min nemesis, i hvitøyet. Det hvite,
hvite Word dokumentet som jeg snart,
snart skal fylle med mange viktige ord, i
morgen kanskje, eller i hvert fall en gang i
løpet av våren …

Fremdeles er masteroppgaven et eventyr
om Lille Rødhette, ei frøken som tar livet
med ro, kjører seriemaraton med «House

Skrevet av Eli-Trine Svortsøl

HBOgen
gønner
på inn i
2014
Men ser først tilbake på 2014

Tekst: Erik “Eirik” Bogen & Eskild “Eskil” Bakke

Dette er første SK-utgave dette kalenderåret. 2014 er historie og 2015 er godt i gang. Av
denne grunnen har vi gjort verdens mest åpenbare ting: nemlig oppsummert året som er
gått. Ordet er herved gitt til HBOgen.
TV-serier

Boardwalk Empires siste sesong var
særdeles vellaget. Van Alden, Nucky og Al
Capone. Alle fikk skinne i år. Den femte
sesongen stakk seg ikke ut sammenlignet
med de fire foregående, men dette må sees
på som et kvalitetstegn for serien sett under ett, for å si det slik. Boardwalk befestet
sin posisjon som en av de siste års beste
TV-serier. Serien kan sees i sin helhet på
HBO Nordic
HBO Nordic er en strømningstjeneste via internett der man kan se
på filmer og tv-serier fra et stort bibliotek. Den minner mye om Netflix, men
har flere egenproduserte serier som for
eksempel True Detective, Game of
Thrones og Entourage.
Verdt å nevne er også True
Detective - som trolig er årets aller mest
beste serie - og Fargo.

Musikk

Årets album er FKA Twigs sitt album
LP1. Dette er en skatt man tydeligvis aldri

kan gå lei av. Samtlige låter fra Preface til
Kicks står frem som nydelige enkeltlåter
satt sammen til en vidunderlig album.
Kan ikke anbefales sterkt nok.
Andre artister som bør trekkes frem fra året som er gått er Lil Silva,
Store P, Lorentz, Zhu, Schoolboy Q og
Ben Khan.

Enkeltlåt

Flume åpnet året med et smell med hans
remix av Lorde sin låt Tennis Court. Selv
er jeg veldig glad i tennis (heia Roger),
men det har ingenting med saken å gjøre.
En udødelig klassiker.
Verdt å nevne: Faded, Svømmebasseng, Station, No Type, Vikje Være I
Din Verden og Tennis av Oral Bee.

Film

Her går Boyhood av med tittelen som
Årets Beste. Regissør Richard Linklater
brukte hele 12 år på å lage filmen, men
den når allikevel ikke Drive til anklene.
Drive har en uslåelig stemning,

et fantastisk uttrykk og er perfekt castet.
Blant annet gjør Ryan Gosling, Carey
Mulligan og Bryan Cranston sine beste
skuespillerprestasjoner i filmen. Handlingen foregår i Hollywood der vår selvstendige hovedperson kjører rundt med
skinnhansker og gjør det han kan for å
sette seg selv i fare ved å redde sine nærmeste. Soundtracket er også episk og UKA
gjorde så absolutt rett i å booke Kavinsky
i 2013 for hans Nightcall-bidrag til Drive.
Dansken Nicolas Wending Refn
har skapt en film som er helt fabelaktig og
vanvittig best. Har du ikke sett Drive bør
du slutte å uttale deg om film, da du åpenbart ikke kan ha noen som helst fortåelse
av hva en ekte terningkast 6-film er!
Er det noen som mangler, så kan det hende at dette er en personlig glipp, og dette
vil i enkelte tilfeller beklages.
Hvis du derimot har problemer
med noen av navnene eller titlene i fet font
så anebefales det at du skjerper deg.
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Håvard Eggen Kristensen, 19 år
Sjarmerende spreking fra Oslo vest. Mye av
oppveksten har blitt brukt på to hjul, men nå
er sykkelkarrieren erstattet med studentliv og
jakten på den perfekte dame. Hva er den perfekte dame? Hun er litt høyere enn snittet, liker
å være med der det skjer, stram og fin rumpe,
mye sjarm, men for øvrig er det ikke så farlig
med hårfarge. Håvard kan tilby et forhold med
spenning, moro og mye kos. Dessuten er han en
hverdagsromantiker.
Bill.mrk: Sykkeltur i måneskinn
Emmi Charlotte Kristensen, 22 år

Jens Østvik, 26 år
Stilfull trønder, uten skinnvest. Liker å svinge seg på
dansegulvet, der han er meget
populær blant damene. Selv
om han kommer fra høyskole
har halvannet år på gløs gjort
at han er mye nærmere å bli
skikkelig byggingeniør, med
skikkelig siving. lønn. En fremtidig kjæreste vil selvfølgelig få
nyte godt av dette. En eventuell
dame må være sporty, blid,
blond og likevel ha litt vett i
huet. Dessuten er det en fordel
om hun kan nyte en kopp
karsk.
Bill.mrk: My name is Østvik,
Jens Østvik

Denne gledessprederen fra Brumunddal er
klar til å gi fra seg makten i Aarhønen og heller
bruke mer tid på dating. Vil du imponere denne
energibunten bør du invitere på squash-date. Du
risikerer å få med en meget dårlig taper å gjøre,
men med god mat kommer det vakre, sjarmerende smilet på plass igjen. Drømmemannen må
være kjekk, barsk og ha sans for humor. Vil du
ha en perfekt husmor som både kan kokkelere,
strikke og vaske, bør du slå til fort!
Bill.mrk: Første fly til Finland
Mats Erik Vatne, 26 år
Denne handy mannen fra Vatne er et musikalsk
multitalent. Han kan imponere med både piano,
bass, tuba og blokkfløyte. På fritiden liker han å
komme seg på tur ut i naturen, og en fremtidig
kjæreste er hjertelig velkommen til å være med.
Ellers kan Mats tilby god humor og vestlandets
koseligste armkrok. En eventuell dame bør være
sporty og glad og helst ikke ha rødt hår, for det
blir litt voldsomt på fremtidige familiebilder.
Bill.mrk: Blåseinstrument
Mak Cemalovic, 20 år
Denne bosniske sjarmøren fra Voss/Bergen(stryk det som ikke
passer) er ledig på markedet. På fritiden er han skogvokter,
spiller i revy, skriver manus til UKErevyen og perfeksjonerer
krykkegangen. Denne populære mannen har 750 venner på
facebook, som gjerne vil ha litt av Mak’s tid, men det han
aller helst vil bruke tiden på er en helt spesiell jente han kan
bortskjemme med bosnisk matlaging, bosnisk brødbaking og
bosnisk massasje. En blond gladjente er foretrukket og hun bør
synes menn som sover er søte.
Bill.mrk: NMG/G-HUSET

Interesse/sjekkereplikk sendes til spikers@aarhonen.no . Husk “bill.mrk.”! Så blir det videresendt til din utkårede snarest.
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DELTOK PÅ BYGGROMANTIKKEN
– FIKK IKKE KJÆRESTE

OPPRØRT: “Benny” reagerer sterkt på mangelen på damer, og vurderer nå å melde seg på elitesingles.
Han krever at Spikers-redaksjonen legger seg flate. 			
Tekst: Mari Romstad.

J

eg føler meg lurt, og er egentlig bare
jævlig forbanna, sier ”Benny” (21) til
Spikers Kårner. Han har selv bedt om å
forbli anonym.
Spikers Kårners journalist har gått med
på å møte ”Benny” for et intervju i Realfagskantina, etter å ha mottatt et antall
grovt upassende og truende mail på
itslearning de siste dagene.
”Benny” forteller at han meldte seg på
Byggromantikken våren 2014, i håp om å
finne ei søt jente å dele seng med.
–Jeg hadde vært singel i to lange år for
faen, forteller ”Benny”.
–Og jeg var desperat etter å få meg dame.

over alle studentene som hadde funnet
kjærligheten gjennom Byggromantikken,
og jeg husker jeg tenkte at det var en fantastisk mulighet. De overbeviste meg om
at dette var veien å gå, og jeg var blind
av ensomhet og hadde ikke en sjanse til
å stå imot.
Dessverre fikk ikke ”Benny”
svar på kontaktannonsen sin, og er frem-

“Dere er noen
utspekulerte troll!”

“Benny” er ikke nådig i sin
kritikk av Byggromantikken

- Fantastisk mulighet
Selv om ”Benny” hadde begynt å miste
håpet etter utallige kvelder på byen uten
napp, var han villig til å gjøre et forsøk til:
–Som en siste utvei tok jeg
kontakt med Spikers Kårner. De skrøt

deles singel. Han har en klar formening
om hvem som har skyld i det.
–Alle sier at jeg er en søt og snill gutt,
som har alle forutsetninger for å lykkes
på kjærlighetsfronten. Det er ikke meg
det er noe galt med, det er Spikers Kårner
sin feil.

CHILL TYPE: “Benny sin profil på match.com

Det er en tydelig opprørt ”Benny” som
forteller om sin oppfatning av Spikers
Kårner.
–Du tror jo at når du melder deg
på noe sånt (Byggromantikken red.anm.)
så skal du få det du betaler for. Jeg synes
det er uproft og rett og slett sårende at
folka bak Spikers Kårner ikke holder det
de lover. En muntlig avtale er minst like
bindende som en skriftlig kontrakt, om
ikke mer.
Da journalisten ber ”Benny”
utdype denne muntlige avtalen, slår han

knyttneven hardt i bordet:
–Dere fikk meg til å tro at å delta på
Byggromantikken ga meg kjærestegaranti, men dere lurte meg trill rundt.
Dere er noen utspekulerte troll, dere
utnyttet meg på det groveste og fikk
meg til å se ut som en idiot foran hele
skolen.
Mangel på profesjonalitet
”Benny” forteller at han hver dag får det
samme spørsmålet fra klassekameratene
sine.
–”Har du fått deg kjæreste enda?” spør
de. Og alle blir like sjokkerte hver gang
jeg svarer nei.
”Benny” sier at han ikke vil delta
på Byggromantikken igjen, men heller
ønsker å prøve lykken hos mer profesjonelle aktører, som elitesingles.no og
match.com.
–Jeg burde nok ha siktet litt høyere i
utgangspunktet, sier han skarpt.
Før ”Benny” reiser seg og forlater Realfagskantina, har han et siste budskap til
sine medstudenter.
–Alle byggstudenter med respekt for
seg selv burde holde seg langt unna
Byggromantikken. Det er bare juks og
fanteri - og jeg er 120 % sikker på at
historien om Marius Mekker som fant
kjærligheten etter Byggromantikken er
oppspinn. Jeg har laget en gruppe på
Facebook som heter ”Boikott Spikers
Kårner og Byggromantikken!”, og jeg
håper så mange som mulig melder seg
inn.
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AVSPORING L

til

Hamar

Utenriksreporter Eli-Trine Svorstøl rapporterer fra Hamar.

urer du på hva man kan få for
11,5 milliarder kroner? Da kan
du for eksempel bygge 21,6
km firefelts E6, hente opp 280.000
kubikkmeter løsmasser fra Mjøsa
og plassere de på land, og etablere
16,75 kilometer dobbeltsporet – for
å nevne noe. Fellesprosjektet E6Dovrebanen kaller de det på Hamar,
og det var dit NTNU sine elever i
jernbaneteknikk-emnene dro på befaring i midten av november 2014.
I flere uker hadde vi toget inn i
forelesningssalen, og sittet i taushet ved siden av den nå så velkjente,
men fremdeles helt ukjente, medstudenten fra en annen linje eller
et annet trinn. Denne tausheten
ble raskt brutt på Hamar vandr-

erhjem der køyesengene var små
og koselighetsfaktoren høy. Der
fikk man plutselig forståelse for hva
både uteliggere og sugetransformatorer var for noe. Det ble brettspill,
kortspill, jernbaneteknikk på RAMS
og underbygning for overbygning.
Det var buffeer så en stakkar student trodde en skulle sprekke, og det
nesten måtte settes inn ekstra beredskap.
I
etterpåklokskapenslys
burde det også vært utarbeidet en
riskikoanalyse for spilldeltagelse da
vinnerstatistikken i bowling, shuffleboard og air hockey, har gitt egoet
varige men - men det var en avsporing (eller øl som det heter på Hedmarken).
Dag to var det Vikingskipets møterom som var knutepunkt da BIM sto
på programmet, ingen helbom det,
selv om det ikke var bomfinansiert.
Det var info om InterCity-prosjektet
langt ute på bondelandet, utbedring
av utredning, konseptskisser og kasserte konsepter, men aller mest gratis kaffe og frukt i lange bananer. Det
ble dessuten satt ny runde-tribunerekord før vi igjen satt på Rørosbanen med nesa mot Trondheim.
Konklusjonen må være at selv om
en går vei og transport, og liker at
ting går veien, så er det fint at ting
går på skinner og. Helst på Dovrebanen selvfølgelig.
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HVILKEN KJENDIS ER DU?
Ta testen her

START

logikk er
selve livet

LIKER DU
LOGIKK?

logikk?

VET DU HVA
TUNGTVANN
EGENTLIG ER?

nei

ja

ja

GÅR DU BARE I
LOUIS VUITTON?

ELSKER DU Å
TRENE?

ja

nei

ja
maten

hva er ig?

nei

DRIVE ER EN
DØDSBRA FILM!

FORTSETT
SÅNN!!

ja, kanskje
verdens
beste

nei

nei
ja

BLA OM.

smoothie

lavkarbo

LAVKARBO
ELLER
GRØNNSAKSMOOTHIE?

nei

ER DU EN
LEVENDE
LEGENDE?

BLOGGER
DU?

FAGET KJEMI,
ELLER KJEMI
MED DET MOTSATTE KJØNN?

ja

kjønn

HAR DU DATET
EN SOM ER MER
KJENT ENN DEG
SELV?
ja

KOTELETTER:
MATEN ELLER
SKJEGGET?
skjegget

nei

HAR DU LAGT UT
TRENINGSSELFIES PÅ IG?

nei

MUSIKK, FILM
ELLER FOTO?
PÅKLEDD ELLER
LETTKLEDD
lett

BLA OM.

fag

ja

foto

film
musikk

påkledd

BLA OM.

BLA OM.

BLA OM.
2
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Du ble Lars-Kristian
Eriksen!
Du er ikke så glad i å
være den du er (kanskje
ikke så rart når du er en
middelmådig
fotballspiller for Odd), og opererer derfor anonymt
på nettets kommentarfelt eller later som du er
lege, helst på Fotballfrues
blogg. Du er hennes
største fan, og bruker
livet ditt på å fotografere
henne fra alle vinkler.
Du er ikke den som sier
hvor skapet skal stå, det
bestemmes tross alt av
størrelsen på din frues
garderobeskap.

Du ble Tone Damli
Aaberge!
Du elsker å gjøre ting
du ikke kan, og har en
forkjærlighet for menn
og klær. Sistnevnte er du
åpen for å kaste ved enhver anledning, samtidig
som du tar avstand fra å
spille på sex. Avstanden
til kameraene er likevel
alltid minimal. «Never
look back» er ditt motto,
der ligger det for mye
Se og Hør-materiale, og
bankkortet ditt heter
Markus Foss. Din favorittskuespiller er Axel
Hennie
#theonethatgotaway

ÅL 2015
FOR
ELLER
MOT?
Tekst: Bjørnar Valøen
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Du ble Kygo, de norske
Avicii!
EDM, DJ, AUX. Dette
er hverdagen din. Fra
gutterommet i Bergen
har du tatt verden med
storm med din groovende tropical house. Du
er ekstremt laidback og
chill. Capsen skal bæres
bak frem og headsettet
rundt og i størrelse XXL.
Først og fremst remixer
du det andre har gjort før
deg, men i det siste har
du endelig begynt å gjøre
din egen greie.

Du ble Erik Bogen aka
HBOgen aka Kongen Av
Bodegaen aka Eirik aka
MidtsideModellen aka
TyholtTypen aka Maskinen Fra Marin!
Gratulerer. Du tilbringer
dagene dine på Tyholttårnet der du bruker det
gratis eduroam-nettet til
å streame siste sesong av
en tilfeldig HBO Nordicserie.
Din interesse er vid
og strekker seg fra
storslagne TV-serier over
flere sesonger på iPad
Mini til mini-serier på
storskjerm.

Du ble Martin Ystenes,
professor i uorganisk
kjemi ved Norges Teknisk og Naturvitenskapelige Universitet.
“Det finnes basiske syrer,
men i Midtøsten finnes
det også syriske baser.”
Denne vitsen er morsom
for deg, og du så med stor
forargelse på hvordan
NRK totalt overså det
kjemiske elementet ved
tungtvannsaksjonen.
Du brenner for undervisningsjobben og mener kjemi burde strekkes
over 4 år. Hagearbeidet
har allikevel førstepri.

V

interen har kommet og lagt et hvitt teppe over Bymarka. For byggstudentene er dette
et tegn på at Aarhønelekene, mitt favoritt Aarhønen-arrangement, er i anmarsj. Dette
er i likhet med Oslo OL2022 et arrangement du virkelig ikke vil gå glipp av! Nå ble
riktignok Oslo OL2022 “best games never” og tvilen sprer seg: blir det heller ikke noe ÅL?
En av grunnene til at det ikke ble noe av OL var IOCs vanvittige krav. Vil dette også skje
under Aarhønelekene? Kommer IOC-pampene for eksempel til å kreve drinker på
Høna med Kanzler? Egen garderobe på studenterhytta med finsk sauna? Snøgaranti? Eller polsprit i stede for heimkok under «runden»?
Jeg ringte IOC-medlem Gerhard Heiberg og det viste seg at han
stiller seg svært negativ til fjorårets arrangement siden det ikke var snø, de
fikk ikke VIP-plasser i badstuen, deltagerne var fullere enn IOC-representantene og det ble sunget trønderske rølpesanger av typen DDE og Åge
Aleksandersen.
Jeg valgte å stille tre enkle spørsmål til noen tilfeldige byggstudenter
for å finne ut om vi nordmenn er like ÅL-fiendtlige som vi er OLfiendtlige.

Generalforsamling
VandrendeBjelke
16.mars!
Nå er det igjen den tiden på året at VandrendeBjelke arrangerer generalforsamling. Styret som sitter i dag skal nå byttes ut med nye ivrige turmennesker.
Generalforsamlingen skjer mandag 16.mars, klokka 16.15 på Ishavskatedralen.
Har du lyst til å engasjere deg for å skaffe byggstudentene det beste
turtilbudet, eller er du kun nysgjerrig på hva som skjer og liker lukten av nytraktet kaffe og kake? Kom på generalforsamling da vel!
Nestleder/økonomiansvarlig sitter i to år, mens de andre er for kun ett år. Vervene krever ikke mye jobb, og er bare moro! Styrets hovedfokus er å lage et så
bra som mulig turtilbud for alle turglade byggstudenter.
Som styremedlem kan du også leie turutstyr gratis ut studietiden, du får være
med på turledertur sammen med alle de som arrangerer turer og du får tilgang
til Høna.
Det blir tradisjonen tro servert pølser, kaffe og kake!

Følgende stillinger skal fylles:
Nestleder/økonomiansvarlig(2år):
Nettansvarlig/sekretær:
Blæsteansvarlig:
Utstyrsansvarlig:

Ingeniør Hallvard Hotvedt(4.)
1. Jeg er for Aarhønelekene!
2. Dette blir mitt første ÅL, så jeg tenkte å slå til
med en ølhjelm.
3. Om det er mulig å oppdrive hjemmebrent tar
jeg gjerne det.

1. Er du for eller mot ÅL?
2. Hva skal du kle deg ut som
under årets ÅL?
3. Hva foretrekker du å ha
i drikken du får utdelt
under “runden”?

Kristoffer Torbjørnsen (3.)
1. Jeg er for OL! Skulle ønske jeg kunne deltatt.
Det er en drøm, men jeg er ikke god nok i noe.
2. Må jo nesten kle meg ut, er jo det som er kult.
Jeg må finne noe orginalt, så dere får vente i
spenning.
3. Hjemmebrent er bra og godt det. Men det går
ikke alltid like bra. For å være ærlig blir jeg litt
revet med når jeg drikker hjemmebrent.
Elisa Brekke (2.)
1. Jeg var imot. Jeg syntes ikke Oslo skulle få
OL.
2. Ja, det er jo dritgøy! Jeg skal være jomfru i
nød.
3. Jeg vet ikke, det kommer på det samme, så
lenge jeg blir drita!
Petter Jakola (1.)
1. Definitivt for ÅL. Jeg er også for OL. I
Tromsø selvfølgelig.
2. Jeg tenkte å være en torsk som folk kan holde
i når de ikke føler seg så bra.
3. Heimbrent. Jeg liker ikke cola, selv om jeg
har det i navnet mitt. Cola er bare godt med
rom i.

25

Legesønnen svarer
Som legesønn har jeg i oppveksten fått mange spørsmål som; «Du skal vel bli
lege, du også?» og «Ja, du følger vel i din fars fotspor?». Klok som jeg er, forstod
jeg at invasjonen av billig arbeidskraft fra Øst-Europa ville skakkjøre hele bransjen
og styrte unna. Men, selv om jeg ikke endte opp som lege selv, har kunnskapen allikevel blitt overlevert til neste ledd i familien og jeg nyter derfor stor
respekt i det medisinske samfunnet, eller Curriculum Vitae som det heter på latin.

Søt musikk ble sur svie - “Mai 17”
Hei. Jeg har fått klamydia, men jeg blir ikke kvitt det. Har allerede prøvd antibiotikakur og vært
hos legen. Hva kan jeg gjøre?
Kjære Mai, dette er noe mange personlig har kjent på kroppen og vet hvor ubehagelig det kan være. Klamydia, eller Carpe Diem som det heter på latin, er en seksuelt overførbar sykdom. Noe som får meg til
å tenke at du neppe går på Gløshaugen, da samleie ytterst sjelden forekommer med studenter herfra.
Uansett er løsningen veldig enkel. Det du må gjøre er å overføre sykdommen videre til noen
andre. Dette vil gi infeksjonen nye jaktmarker og dermed miste interessen for deg. Akkurat
som i filmen «The Ring», der man må sørge for å vise filmen til noen andre ellers så dør
man. For øvrig en veldig god medisinsk film. God bedring!

Kleenex og lotion - “Pharo_23”
Hallo, jeg har veldig vondt i håndleddet etter et fall på
sykkel. Når går smerten og hevelsen ned?
Takk for spørsmålet, “Pharo_23”, men dette blir vanskelig for meg å svare på når du ikke er ærlig med meg.
Jeg tror vi begge vet hva slags aktivitet denne hevelsen
skyldes. Hørt om tennis-albue? Dette er lillebroren til
denne sykdommen og kalles «lommetennis-albue».
På fagspråket heter sykdommen Veni, vidi, vici og kan
oversettes til «la den være og bli frisk» og dette er også
rådet jeg vil gi deg. 5 ukers avholdenhet skulle være
nok. Lykke til!

Hjemmeskole er løsningen - “$TiN€”
Jeg sliter med vond og sterk kroppslukt. Kan man bli kvitt dette?
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Hei Stine. For å svare enkelt på spørsmålet ditt; Nei. Kroppslukt, på
latin kalt Cogito Ergo Sum, er noe man utvikler under puberteten og er
umulig å bli kvitt. Noen - som deg - er uheldige og får vond lukt, mens
andre får god. Isteden vil jeg anbefale deg å skjule lukten ved bruk av
kraftige deodoranter og parfymer. Du vil også kunne kamuflere noe
lukt ved hjelp av klær. Regntøy og andre ikke-pustende materialer er å
anbefale da de lukker lukt og væsker inne, samtidig som det er vanlig
å bruke slike klær i Trondheim. Her på NTNU kan du dessuten se
mange av forelesningene på video, så prøv å unngå sosialt samvær så
mye du kan. Smell you later, alligator!
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1. Har du et nyttårsforsett? Har du holdt det?
2. Har du hatt sex på revyfest? / Skal du ha sex på
revyfest?

Hanne Finsveen - 1. klasse
1. Å ikke ha noen, og dette går supert!
2. Ja, med den rette utringningen.

Mathilde Reinholdt Belsvik - 1. klasse
1. Lære koreansk. Har lært alfabetet, og kan skrive ned
det jeg hører, men vet ikke alltid hva det betyr.
2. Kanskje, kanskje ikke.

Dina Eggum - 3. klasse
1. Lage en bra revy!
2. Ja, husker ikke.

Simon Liseth Langedal - 3. klasse

Torbjørn Birkeland- 2. klasse
1. Spise sunnere. Nei, kokken på Singsaker lager samme
maten.
2. Ja, på Gossip (nå; Wild Side).

Mai Watson - 5. klasse

1. Drikke mer, lese mindre. Ligger godt an.

1. Vil bli høyere, funker bra om morgenen.

2. Nei, ikke enda. Men klart jeg skal ha det. Stor Orgie.

2. Terningkast?
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Linjeforeningen Hennes Majestet Aarhønens hovedidé er at man ved dyrking av kameratskap skal
motarbeide fagidioti og bidra til berikelse av studentlivet. Hennes Majestet Aarhønen skal gjennom
sine arrangementer sørge for at byggstudentene utvikler seg sosialt så vel som faglig i løpet av årene
ved NTH/NTNU.
Onsdag 18. februar arrangers H. M. Aarhønens årlige generalforsamling. Her blir regnskapet 2014
lagt frem, budsjettet 2015 skal godkjennes og nye styremedlemmer skal stemmes inn.
GenFors starter 15:15 i S2 på Stripa. Om du ønsker å stille kan du skrive deg opp på en liste på Lerka,
eller du kan annonsere ditt kandidatur på selve dagen for maksimal dramatisk effekt.
Selve valget og avstemningen begynner cirka 16:30-17:00.
Her er styrevervene som skal velges inn:

AKT
Hyttestyret
Godsbestyrer (Sjef)
Kasserer (økonomi)
Oppsynsmann
Hovmester

Revysjef
Teknisk ansvarlig
Økonomiansvarlig

Hovedstyret
Kanzler
Ceremonimester (arrangement)
Skogvokter (fadderperiode)
Sjæfus Blæstus (blæsting)
Krosjef
Financeminister (økonomi)
Notarius Publicus (sekretær)
Nettmester (nettside)
Redacteur (Spikers Kårner)

Industrikontakten
1 års-stillinger:
Økonomi
Sommerjobbhjelpen
Nettansvarlig og PC-støtten
BedPres-Ansvarlig
2 års-stillinger
Leder
Rekruttering
Studentstøtten
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Krostyret
Ledes av Krosjefen som sitter i HS
Barsjef
Økonomisjef
Innkjøpssjef

Tok patent på Gutta Krutt©
I mange år har “Gutta Krutt” vært et uttrykk brukt av og om guttegjenger
landet over. Men det er det nå slutt på. Nå snakker “hele” verden om Gutta
Krutt©.
- Vi fant ut at vi er det meste gutta
kruttete Gutta Krutt som noen gang
vil eksistere.
Slik forteller vennegjengen
Thomas, Benny, Anders og “Bønna” alle 22-år gamle fra Asker - hvordan de
fant ut at de skulle patentere guttegjengen sin som Gutta Krutt©.
- Vi er en guttegjeng på fire
som liker å spille fotball, game Call of
Duty og se på damer.
Thomas, selvutnevnt leder
av Gutta Krutt©, forteller at de har
blitt kalt Gutta Krutt© så lenge de kan
huske.
- Det var en periode når vi
var 12-13 at en dude som heter Tommy kalte oss Gutta Boys. Vi fikk ham
utestengt av skolen og har ikke snakket med ham siden.
Selv om gjengen har blitt kalt Gutta
Krutt© hele sitt liv, var det først når
“Bønna” hadde gått halvannet år på
Marketing-linja ved BI avdeling Oslo
at han forstod at Gutta Krutt© kunne

patenteres.
- Jeg satt i en forelesning og
lærte om sosiale mediers sentrale posisjon i dagens marketing-hverdag, da
det gikk et lys for meg (sic). “Faen”,
tenkte jeg, “vi kan jo faen meg patentere Gutta Krutt for faen”.
“Bønna” forteller at de også
har opprettet domenet guttakrutt.no
og at de her selger “Gutta Kruttmerch”.
- Vi er klar over den sentrale
posisjonen uttrykket “Gutta Krutt”
har i den norske dagligtalen. Etter at
vi patenterte Gutta Krutt© sitter vi garantert på en gullgruve.
Thomas, Benny, Anders og
“Bønna” smiler fornøyd. - Jeg vil si var
har funnet opp..., starter Anders og
han må fnise litt for seg selv før han
fortsetter: - Jeg vil si var har funnet
opp kruttet.
Så ler de akkurat så rått og hånlig bare
en Gutta Krutt©-gjeng på 22 år fra
Asker kan.

Skrevet av Escha

#SPIKERSK #AARHØNEN
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“Dei har hvertfall ikkje spart på dørene,
det er no faen meg sikkert!”
Espen(4.) på jakt etter grunnkurslaben i
kjelleren på Lerka.
Erik (2.): “Å runke i dusjen er som kommunisme; en god teori som ikke fungerer i praksis.”
“Jeg og resten av langrennsgutta var med
på nasjonal samling.” Sondre (2.)
Åre’s (old) news: Om det var ingeniør
Jens (5.) som sjekket snart-siv.ing. Hege
(5.) eller motsatt er usikkert, men det
ble i hvert fall sjekket på Bygget.
Mak (2.):”Sex er ikke så viktig så lenge
jeg får sove”
Sara og Margaret (2.) prøvde å få med
seg taxisjåfør inn for litt kos etter Bygget, men fikk avslag.
“Faen, jeg gruer meg til bryllupet mitt”
Edvard (2.)
Overhørt på Halving-fest: “Hei du ble jo
Klassens Babe. Da passer vi jo perfekt.
Skal vi danse eller?”
“Jeg vet det var liltt noob av meg, for når
du har en bitch som ikke husker en ting,
så må du bare kjøre på.”
Bendik (2.) hadde med seg kvinnelig
følge på Aarhønens bursdagsfest.
Dateregelen, det er egen alder delt på 2,
sant?
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DETTE KAN
BLI DEG!
Still på GenFors

32

