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Leder vb

Ved veis ende
Da var dagen kommet. Min siste utgave som Redacteur. I et helt år 
har jeg hatt den ære og det privilegium å få lede en helt fantastisk 
gjeng med skribenter, grafikere og korrekturlesere slik at vi kan gi 
dere saklige artikler, usaklige kåserier, byggromantikken, oppdaterin-
ger på studentlivet på bygg, og selvfølgelig den faste sladderspalten. 
Det har vært en del jobb, jeg skal ikke legge skjul på det, men jeg har 
nytt hvert eneste sekund av det.

Så jeg vil takke alle i Redactionen som har vært involvert i å gjøre 
Spikers til det den er i dag. I tillegg vil jeg så klart rette en stor takk til 
nettopp deg som leser dette her. Uten deg hadde ikke vi eksistert, og 
jeg kunne ikke drevet med noe av det jeg synes er artigst her i ver-
den.

Til slutt vil jeg snakke om nettsideprosjektet vi startet opp i høst. Vi i 
Redactionsstyret bestemte oss for å utnytte nettsiden til Aarhønen i 
større grad og begynte å fylle den opp med artikler, kronikker og rei-
sebrev fra det store utland, slik at den ikke bare besto av reklamer for 
bedriftspresentasjoner og stillingsannonser. Ved hjelp av Nettmester 
Håkon Veivåg Tveit, Sjefredacteur Sigurd Nordby og flere av mine 
fantastiske skribenter fikk vi endret på nettsiden og fikk gitt et større 
tilbud til byggstudentene. Jeg håper dette prosjektet lever videre 
etter at jeg har gitt meg, for det har vært veldig artig å starte opp.

Igjen, takk til alle som har bidratt til Spikers Kårner og takk til alle dere 
som har lest den.

Ola Spangen
Redacteur
H.M. Aarhønen

Bli med på tur!
Jeg har det siste året hatt gleden av å være med i Vandrende Bjelke, H.M. Aarhø-
nens friluftslivsgruppe. Sammen med resten av styret og dyktige turledere holder 
vi turer for dere, og i tillegg har vi utrolig mye bra turutstyr til utlån. Det fineste med 
Vandrende Bjelke er at det er en skikkelig bra plattform for å treffe andre, gjerne 
turinteresserte, byggstudenter. Det er noe som er spesielt fint med å dra på tur og 
oppleve noe sammen, enten man kjenner hverandre godt eller ikke. Samholdet 
som skapes underveis, sliten etter en lang dag i fjellet eller rundt bålet med noe 
digg i koppen, er helt unikt.

Et av våre mål er å ha et turprogram hvor alle byggstudenter finner noe de gjerne 
vil bli med på. Dette semesteret har vi et turprogram vi er skikkelig fornøyde med, 
og vi skal blant annet ha skredkurs, topptur, buldring, fjellskiturer, hengekøyenatt i 
Bymarka og skiteknikk-kurs. Vi stikker også på helgetur til Strandafjellet for å stå på 
ski/snøbrett/topptur/prate skit/hyttechill, og til Rabothytta i mai for å slikke vårsol 
og samle gylne øyeblikk. Uansett om du har vært mye på tur tidligere eller ikke, kan 
du stole på at flinke turledere har fikset og forberedt det som trengs sånn at man 
kan velge akkurat den turen man vil ut fra programmet. Kom gjerne innom oss på 
kontortid annenhver onsdag, eller på generalforsamling 25. februar. 

Mitt inntrykk er at vi gjør oss best utendørs, omgitt av natur, masse vær, sol og andre 
mennesker fylt med tur-rus. Med Vandrende Bjelke gjør vi nettopp dette, og du er 
hjertelig velkommen. Vi håper å se akkurat DEG på tur!

Eiril Maria Wilson
Leder i VandrendeBjelke
H.M. Aarhønen 
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Det er mørkt og varmt. Støyen fra fyrverkeriet skimrer i ørene. Den sølvfargede minikiton1 
strammer mot huden. Det nye året omfavnes i dyster glede. Halvhjertede smil og klemmer 
kommer på løpende bånd. Ordene fra Sjamanens nyttårstale sitter fortsatt friskt i minnet. Vi 
minnes på hans ord om universet og dets fremtid. Alle har en uro for at myndighetene har 
oppdaget at vi smugtittet på hologrammet av Sjamanen. Det er verdt det, for det er godt å 
tenke på livet på jorden slik det var.

Hetebølger slår mot boblens skall. Det får lyset fra fyrverkeriet til å flakke. Nord-Koreas 
nasjonalsang spilles over høyttalerene. Bildet av Kim kommer til syne. Alle hjelper til å sette 
opp overtransulatoren2. Ingen av oss er stødige nok på kornaisk3 til å forstå hver detalj som 
blir sagt, men læringen fra MTNU4 er effektiv så det er snart ikke bruk for overtransulatoren 
mer. Kim gir beskjed om at alle beboere av Mars skal komme til level null for sermoniell 
bemerkelse.

I samlet flokk drar vi på oss kiomalene5 som står og venter i konteiner 3. Det er ikke hver 
dag vi skal ned på level null, så spenningen brer seg. Hva som venter oss der nede er det 
ingen som vet. Veien ned er lang, men går fort nå som det er grønt i alle kryss. På veien 
ned beundrer jeg synet av den flyvende konstruksjonen. Vi har gjort en god jobb med 
prosjekteringen. Fyen står rett, det er vanskeligere å få til enn man skulle tro. Jeg husker den 
dagen jeg ble ringt av MTNU, med formaningen om å etterspesialisere meg på Fyer6. 

Level null kryr av mennesker. Vi står tett med alle våre kjente og kjære. Lyden av Kim 
strømmer fra høyttalerne rundt om i Fyen. “Vi er samlet her i dag for å møte det nye året 
i fellesskap. Alt vi gjør her er for fellesskapets beste. Vi takker for året som har vært, og 
innsatsen dere har gjort for denne planeten. Ved denne hilsen vil jeg ønske våre nye borgere 
en god fremtid i denne fyen. Gledelig nytt år og lykke til under mitansna7.”

Kvelden er enda ung, men kroppen er sliten fra en tolvtimers arbeidsdag på levestedet. 
Smitna8 er ikke hva det en gang var. Jeg setter på skjermen i nattbordet. Trykker på play. 
Märthas stemme som leser opp Engler, og hvor de er å finne, får meg alltid til å sovne. 
Drømmene siger tilbake til jorden, hvor Märtha en gang i tiden holdt forelesning på NTNU 
om Letner9 og språket de bruker. Slik har livet blitt. Jeg klarer ikke legge fra meg tanken om 
livet hadde vært annerledes hvis vi hadde hørt på Greta da det enda var håp. 

ord fra FREMTIDEN
Tekst: Guro Prestegårdshus | Layout: Frida Nygaard

1 Minikito: et vanlig plagg i 2050. Drakten får deg til å bli usynlig når du måtte ønske det.
2 Automatisk oversetter som skanner ord og kroppspråk til en helhetlig forståelse av budskapet som 
blir formidlet.
3 Nasjonalspråket på Mars. 
4 Mars Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet.
5 Heldekkende drakt som har samme funksjon som en jetpack.
6 Flyvende byer. Alle byer på Mars er over bakkenivå, grunnet level null (bakkenivå) brukes av Keiser 
Kim til samlinger og opptrening av Milipoler (patruljerende styrker for å holde ro i fyene).
7 Mitansna er en marsisk høytid, hvor alle nye borgere samles til en plasseringsseremoni. 
En rekke utfordringer gjennomføres og resultatene fra hver utfordring blir samlet inn. Poengsum-
men gir en indikasjon på hvilken jobb hver enkelt borger passer til å gjennomføre, og man blir 
plassert i fyer deretter.
8 Den tredje største byen på Mars.
9 Vakre vesner som kommuniserer kun ved å le.

Digg gulrotsuppe

Vinteren har vært i full sving her i Trondheim en god stund nå. Dette 

betyr mørke og kalde dager, lite energi og mye sykdom som er ute 

og går. Men frykt ikke, her kommer en superenkel (og fattig stu-

dent-vennlig) suppeoppskrift som er herlig å ha i baklomma når hver 

forelesning høres ut som om et snufse- og hostekor har konsert.  

Du trenger
• Stavmikser eller blender (du kan også 

eventuelt mose for hånd, men dette vil ta 

litt tid)

• En stor gryte

• Ca. 8 store gulrøtter

• 1 liten kartong matfløte

• 1 løk

• 4 fedd hvitløk (kommer an på hvor mye 

eller lite hvitløk du vil ha)

• Olivenolje

• 1 l vann

• 2 grønnsaksbuljongterninger

• Salt, pepper, gurkemeie, karri og paprika

Slik gjør du
Skrell og skjær opp alle grønnsakene i terninger slik at de står 

klare når du trenger dem. Sett vannet til kok i en vannkoker 

eller separat gryte (den skal bare være varm nok til å løse opp 

buljong og til å slenge oppi med resten av ingrediensene). 

Sleng løk og hvitløk i en varm gryte med litt olivenolje. Rør, og 

la det sauteres til det er nesten gjennomsiktig (dette bør ta 5-6 

minutter). Når løken er klar kan du hive oppi 

gulrøttene. La disse stekes litt under omrøring i noen minutter 

til. I mellomtiden kan du løse opp buljongterningene i vannet. 

Hell buljongvannet oppi sammen med løken og gulrøttene, 

rør alt sammen og la det koke i 20-25 minutter.  Du vet det er 

klart når gulrotbitene er møre, noe du kan teste ved å stikke en 

gaffel gjennom en av de større bitene. 

Når alt er klart tar du gryten av varmen (skru av komfyren!) og 

har oppi fløten. Rør alt til det blir jevnt i farge. Ta fram stav-

mikseren eller blenderen. Stavmikseren kan du bare bruke rett 

oppi gryta, men vær forsiktig og ikke skrap i bunnen. Bruker 

du blender, ta litt og litt av suppa slik at alt blir jevnt. Når du 

har en jevn masse er det bare å smake til med salt, pepper og 

kanskje litt andre krydder.

Tips: Ønsker du en litt mer eksotisk smak kan det være veldig 

godt med litt gurkemeie eller karri oppi. Det beste er å smake 

underveis. 

30 minutter 4 store porsjoner Lisa Pirela Guro Prestegårdshus
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Cider
Sommersby Pære 45,- 3,3/10
Æsj, for søt. Cider suger. God om du liker cider.
Sommersby Eple 45,- 6,5/10
Søt, men drikkanes. Frisk med fruktsmak (eple, kanskje?)
Bulmers Original 55,- 5,7/10
Denne anbefales. Hadde aldri gjetta det var en eplecider!

Vin
Dr. L Riesling  150,- 4,2/10
Alt for søt. Denne smaker fjortisfylla og dårlige minner.
Camp Terre Siciliane 150,- 3,5/10
Rødvin drikkes utelukkende for stil. Smak er uviktig.
Prosecco Celestino 160,- 9/10
Digg! God s og poppeeffekt. Hørte et lite «woow». 

Drinker
Seabreeze  40,- 6,6/10
Smaker barnebursdag i 05’ og godteri. Ganske snasen.
Moscow Mule  40,- 7,7/10
Frisk, digg, bra, best. Ganske svak, men ellers god.
Vodka Redbull  40,- 7,7/10
Flytende kokain. Smaker DT-fylla, namnam.
Eva Spesial  40,- 6,6/10
Kort sugerør er dårlig universell utforming. God smak.

Alkoholfri
Munkholm  20,- 1/10
Æsj, manglet alkohol. Dette er ikke øl.
Fanta/Pepsi Max 15,- 1/10
Hvorfor i alle dager betale for noe uten alkohol???
Redbull  25,- 17/10
Praktisk med vinger når man skal hjem fra Moholt.
Kaffe   10,- 10/10
For å holde seg våken om stemninga synker. Vinner.

Vi i Redactionen ser på det som vårt samfunnsoppdrag å gi dere en 
usensurert dom over alkoholholdige drikker, slik at dere er rustet til å ta 
gode valg og skape uforglemmelige minner. Dette er et samfunnsoppdrag 
vi tar meget seriøst. Her er vår dom over barkartet på vår egen, kjære Kro. 
Vær så god!
Tekst: Signe Petrohai Pedersen | Layout: Guro Prestegårdshus

Redactionen tester Kroa
ØL
Frydenlund Fatøl 40,-  8,25/10
Klasse. Den e god. (Koss ska æ beskriv smaken?)
Frydenlund IPA 45,- 7,4/10
<4,5% er vann. Den er god, men det finnes bedre IPAer
Dahls Pils  40,- 5,5/10
Delte meninger. God nok. Telles fortsatt som én om dagen
Tuborg   35,- 5,8/10
Smaker lite, men det var litt bra. God i Danmark!
Tuborg Lite  40,- 4/10
Smaker billig og koster mer – ingen god kombinasjon
Ringnes Pilsner 35,- 5,5/10
OK. Mest bitter, men alt går ned. Nytes helst i Oslo!
Ringnes Lite  40,- 7/10
Bygg og Humle er vel fullkorn og det er vel sunt?
Hansa Pilsner  35,- 8,8/10
Scoren ble dratt opp av Bergensere. God som sølv (?)
Bare Øl  30,- 4,4/10
Burde hete enten «Øl» eller «Bare forferdelig». God pris
Ginger Joe  38,- 6,3/10
God, men litt søt. God mot kvalme, men Ola brakk seg (etter 9,5 enheter på et kvarter).
1664 Blanc  40,- 5,5/10
Litt sitrus er alltid godt. IKKE DRIKK FOR MANGE

Shot
Små sure  25,- 3,7/10
Diabetes i shotform. Litt som en valp (alt for søt)
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FEM PÅ FYLLA
Tekst: Amalie Ravnåmo | Layout: Frida Nygaard

1. Hva tenker du om spenningen mellom USA og Iran?
2. Hva kan man gjøre med et tau, en oppvaskkost og en snøskuffe?
3. Hvordan kan NTNU løse eksamenskabalen på en bedre måte?

4. Hva hadde du gjort hvis du hadde hatt verdens største fersken?
5. Hvorfor vil du bli byggingeniør?

Maren (4.)
1. Det er spennende. Veldig spennende! Kanskje.... 10 volt?
2. Du kan jo ha en effektiv oppvask tenker jeg. Du kobler jo tauet på snøskuffa. Hallo, skjønner du ikke 
hvordan dette funker? Okei, ikke sant. Du har tauet til snøskuffa, og oppvaskkosten i den andre enden. 
Og så bare graver du opp all driten og kaster det bak deg. Men, ikke sant, siden du beveger på skuffa 
så beveger du også på oppvaskkosten. Jeg tror koordinasjon er det minste problemet.
3. Mmm. De kan sparke SENSURERT. Nei, det var et - Hahaha! - veldig ukritisk utsagn. Ikke ta det med. 
Jeg vet ikke om han har noe med det å gjøre. Jeg tror han har mye... Han har noe med mye å gjøre? 
Og jeg syns ikke han gjør det så veldig bra. Men det er en privatsak. Hahahaha!
Vil du ta det offisielle svaret nå?
Men det finnes jo kabal på datamaskin. De burde spille mer kabal. Både på datamaskin og på internett. 
Uten penger.
4. Jeg hadde spilt “Jeg er en fersken”.
5. Det vil jeg egentlig ikke. Jeg hadde hørt at UKA var gøy. Og jeg vil jo redde verden.

Jørgen (5.)
1. Oi. Dette er en vanskelig en. Altså, jeg syns det er veldig spennende, men sånn jeg ser det 
geopolitiske verdensbildet, så tror jeg det bare er akkurat det som skjedde som er forventet, at USA 
bare sier: “Vi bare kveler økonomien deres”. Iran er sånn: “Ehh, hva skal vi gjøre med det? For vi har 
faktisk ikke noe å svare med når verdens største økonomi faktisk slår igjennom med det”. Og så skjer 
det egentlig ikke så - noe mer. Og Ir(o)an gjorde en veldig fin bloomer med å skyte ned et eget fly.
2. Ååå… Jeg ser for meg at du kan lage en jævlig kul racerbil på snø. Hvor du sånn vifter en 
oppvaskkost, og bare: “HER KOMMER JEEEG!”. Og så er det som en lizzm rambukk, da, så du treffer 
fienden din på bunnen av bakken.
3. Altså, jeg mener at det er litt opp til studenten selv. En ting er lizzm bare... Du har eksamensdatoer. 
Og så må man stole på at folk er vittige nok til å sette opp sine egne eksamensdatoer sånn som de vil. 
Fordi du kan ikke bare gå rundt og bare si: “Du skal ha eksamen den datoen, den skal ha eksamen den 
datoen”. Altså, det er det jeg mener, tho.
Men hva tenker du om for eksempel 2. klasse i fjor høst som hadde alle eksamenene sine før -  jeg vet 
ikke - 2. desember?
Jeg har vært i den tingen der sjøl. Og derfor tenker jeg litt sånn der, det er ikke optimalt, men det er litt 
sånn der man må leve med samtidig også. Så jeg vet liksom ikke hva man skal gjøre, da. Altså, gi rektor 
en stor mengde weed og bare sette opp for seg sjøl? Det går jo an det også?  
4. Okei, første tanken min var sex, men jeg vet ikke om det er en god ting? Verdens største fersken? 
Det hadde vært sex, ass! Det er litt sånn der når du tenker sånn der, jeg - okei, greit. Hva er det som kan 
minne om en fitte best mulig? Fersken! Så var det sånn der, jeg - ja. Jeg vil si sex, da.
5. Å, du, det er et godt spørsmål! Nei, jeg hadde egentlig mest lyst til å ta i bruk, lizzm, teknologien 
som mer geniale mennesker enn meg finner på. Og så fant jeg ut at byggebransjen er den mest 
innavla bransjen som finnes i Norge, med minst mulig mulighet for å innovere seg selv. Så jeg ble litt 
skuffet, og gikk en helt annen retning.

Ådne (1.)
1. Trump er gay. Sånn - ikke sånn, øøhh - sånn, det er ikke noe galt med å være homofil, men han 
Trump er en dust. Nå ble det litt sånn negativt. Unnskyld! Det er ingenting galt med å være homofil, 
men Trump er teit.
2. Du kan la snøskuffa og den andre tingen ligge ute, og bruke tauet til sex.
3. Ehh… Lengre mellom eksamenene.
4. Spist den alene. Jeg hadde ikke delt.
5. Fordi at du kan lage noe som er mye større enn deg sjøl, og muligens hjelpe andre.

Henning (5.)
1. Åå, shit. Øhhh…Ja, det er veldig skremmende, jeg… Jeg tror det kommer til å løse seg, for det 
pleier det å gjøre, men… Det er spennende. Spennende… Spenningen er spennende.
2. Man kan vaske snø fra oppvaskmaskinen.
3. Eh. Ved å kaste terning på karakterer.
4. Jeg hadde skåret ut en bit, og brukt den til å lage ferskengelé. Og så hadde jeg delt ut resten til 
den rikeste 1% av verden. Bare for å være annerledes.
5. Det er jo fordi jeg syns broer er kjempekult.

Eskild (2.)
1. Jeg syns det er mildt… Jeg syns det er egentlig ganske underholdende, gitt at det ikke skjer noe 
mer mellom USA og Iran. Men i verste fall så tenker jeg at så lenge det blir mellom USA og Iran - eller 
USA og Midtøsten - så går det fint for oss. For det… Europa er ikke veldig involvert i det her.
2. Jeg vil våge å påstå at du kan gjøre ganske mye. Jeg tenker… Okei. Tanken er å knytte 
oppvaskkosten og snøskuffa sammen. Det er litt vanskelig, for det er jo ikke noe motstand i dem, så 
du kan kun gjøre en ting om gangen. Det blir liksom ikke trukket tilbake for hver av dem. Men… Hvis 
vi har lov til å bruke dem separat, så kan du jo måke snø, så vaske opp og så henge deg sjøl, hvis det 
er det du ønsker. For det blir vanskelig å bruke alle i en sammenheng.
3. Ja, fakultetene må jo fakkings, faktisk snakke sammen. De må sjekke timeplanen og hvilke fag du 
har, sånn at du unngår å få det jævelskapet vi hadde forrige semester. Der vi hadde fire eksamener 
på åtte dager i første uka av eksamensperioden. Jeg var jo hjemme 8. desember. Det er jo helt 
latterlig. Det er jo, du må jo samarbeide litt for å... Fakultet for matematikk fikk det jo til. De spaca ut 
eksamenene med ei uke. Men så tok jo fakultet for konstruksjon og... Fååeehh bygg og anlegg - eller 
hva faen det er for noe - og de bare smelte et par eksamener i mellom. Du tenker på instituttene? Ehh, 
ja. Fakultet, institutt. Samme faen. Så lenge de samarbeider bryr ikke jeg meg. For det var helt krise.
4. Jeg vet ikke. Det kommer jo an på hvor stor forrige verdens største fersken er. Hvis min er liksom… 
Det kommer an på størrelsen. Hvis verdens største fersken er typ sånn 10 meter i diameter liksom, så 
antar jeg at jeg hadde hatt den som en attraksjon. Kom og se verdens største fersken. Så lenge den 
varer, da. Den er jo sikkert ikke holdbar så lenge. Men hvis den er liksom 30 centimeter i diameter - for 
jeg vet ikke hvor stor en fersken pleier å være - så er det jo egentlig ikke veldig mye håp rundt den. Så 
da tror jeg egentlig at jeg bare hadde spist den. Kanskje fått en avisartikkel først, og så spist den. Med 
mindre den er jæ... Jeg vet ikke hvor svær den er?
5. Nei, jeg hadde jo egentlig planlagt at jeg skulle gå medisin. Og så forsto jeg veldig tidlig at jeg har 
jo hverken viljestyrken, talentet eller fritiden til det. Og da tenkte jeg: Faen, hva er det jeg kan gjøre 
med realfag som ikke suger pikk, og da var det fort ingeniørfag. Og da tenkte jeg: hva er det jeg 
kan gjøre med snittet mitt som ikke suger pikk, og da var det fort bygg eller marin, og da ble det fort 
bygg. Jah.
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Tradisjonen tro blir det klassetur til 
Åre hvert år. Åre? Aare. Professore-
ne blir informert om at alle øvinger 
må utsettes fordi ”vi skal stå på ski”, 
men hva skal vi egentlig? Vi skal 
gjennom et fire-dagers blodslit av 
dimensjoner, der man konsumerer 
mer alkohol enn en polsk lastebil-
sjåfør, og blir bedre kjent med sine 
medstudenter. Og gjerne seg selv 
når man våkner alene i badstuen 6 
om morgenen, etter et kaos av en 
runde på Bygget, med varmen på 
full guffe, tørr i kjeften, og ser ut 
som en rosin.

Hver dag er lik, iallfall noenlunde. 
Du overestimerer tiden du har. 
Det er ikke sånn at du på miraku-
løst vis får døgnet til å bli 26 timer 
bare av å krysse en landegrense, 
din sylte. Hver dag våkner du opp 

tørst. Du er fyllesyk, og sier du aldri 
skal drikke igjen. Frokosten vil ikke 
ned, så den dropper du. Du legger 
deg i sengen igjen og finner ut at 
telefonen ikke ble ladet over natten. 
Der må du vente en time på at den 
skal lade. Du kommer deg i bakken 
et par timer før trekket stenger. Du 
kjører løypa ned en gang, og blir så 
kvalm at du spyr opp gårsdagens 
eskapader fra heisen. Løsningen? 
Sette seg i bakken og drikke mer, 
gjerne bånne nedpå de fire pilsene 
du har i sekken, og så tømme lerka. 
(Les: lommelerke, ikke Lerkendals-
bygget). Du stikker på Verandaen 
og danser deg hemningsløs til 
fiolinisten og livebandet, og for-
elsker deg i stedet. Du tar deg en 
Max-burger på vei hjem, og så en 
dusj. Du skal jo ut for å imponere 
igjen. «Dropp middagen, så blir 

fylla billigere». Du stikker på vors, 
drikker deg opp og så stikker du på 
Bygget. Er du heldig så slipper du 
å bli kjørt hjem av politiet fra køen. 
Du stikker innom Blackjack-bordene 
eller så stikker du rett på danse-
gulvet. Danser deg hemningsløs 
igjen, denne gangen til popmusik-
ken fra DJen. Så skrus lysene på, 
og du valser hjem. Lets face it, du 
fikk ikke med deg noen hjem i dag 
heller. Nachet tar overhånd og du 
får vekter på døren. Der gikk det 
1500 spenn fra storstipendet. Og så 
samme kjør. 

Det er et geitehelvete, et reint og 
beint geitehelvete, men du elsker 
det og skjønner at du aldri kommer 
til å se noe av storstipendet etter jul. 
Fordi du skal tilbake. Hvert år.

Don’t EAT 
no SLEEP 
just RAVE 
and REPEAT

Layout : Marte Tollefsen SchiaTekst : Sigurd Nordby Til denne utgaven av Spikers Kårner ba vi dere sende inn alle spørsmålene dere 
aldri har turt å stille foreleserne. Her er alt dere noen gang skulle ønske at dere visste: 

Dumme spørsmål og svar til foreleserne
Layout : Marte Tollefsen SchiaTekst : Amalie Ravnåmo og Signe Petrohai Pedersen 

Til Eirin Ryeng 
Butikker har lenge utnyttet det faktum at hjernen ikke klarer å sammenligne tall nær hele tiere objektivt. Når 
en vare koster 62 kr tenker man ”oi, den koster noen-og-seksti”, mens 59 kr er ”noen-og-femti” - mye billigere. 
Hvorfor settes ikke fartsgrenser på samme måte, når så mange råkjører? 
Det vi veit fra forskning er at hvis fartsgrensa øker med 10 km/t, vil fartsnivået øke med 3 km/t i gjennomsnitt. 
Veldig interessant spørsmål. Jeg kan tenke meg at det kanskje vil være litt sånn. Det hadde vært veldig morsomt 
å gjøre forsøk på det! Hvis noen har lyst til å skrive masteroppgave om det er de velkommen!

Til Anders Homb
Kan jeg studere akustikk om jeg er døv?
Ja, det vil være fullt mulig. Utfordringen vil være, som for andre fagområder – personlig kommunikasjon.
Med mikrofoner, som akustikere bruker mye, så ”ser” man nivåer og frekvensinnhold.

TIl Arild Clausen
Are u human or are u dancer?
Et interessant spørsmål, og du finner faktisk svaret i Spikers for noen år tilbake.
Det er sjelden at jeg blir «hengt ut» i Spikers. Men på Imm.ballet for noen år siden, tror kanskje det var i 2014, 
slappet jeg av med en øl i baren i Rundhallen etter en lang økt med utklekking av Raatne Æg på scenen. Der er 
det varmt pga. spotlightene, og strupen blir tørr etter å ha sagt «Velkommen til Hennes Majestets Rike» ca. 200 
ganger. Nok om det – det var en student som prøvde å rive meg løs fra baren og hale meg ut på dansegolvet.

Til Jan Arve Øverli
Har du noen gang tvilt på om akseparallell skjærspenning finnes? 
Jeg tviler på Gud, Newton og Erna Solberg, men aldri på akseparallelle skjærspenninger.
 De er mitt faste holdepunkt her i livet!

Hvilken farge har du egentlig på håret? 
Det er 30 år siden jeg hadde hår så det husker jeg ikke…

Kan man si at jorda har et moment om sola, og hvilken bjelkeformel svarer dette til i så fall? 
Utgangspunktet er feil. Vi som tror på akseparallelle skjærspenninger tror ikke på moment, og derfor har ikke 
jorda et moment om sola. De som tror på moment vil nok bruke bjelkeformel for en fritt opplagt bjelke med ei 
punktlast for å finne meningen med livet.

Hvem tror du kan si ”Fritt-legeme-diagram” fortest av deg og Arild? 
Arild er fra Østlandet mens jeg er en træg Trønder, så svaret er åpenbart Arild.
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Jeg kan ikke telle sauer

Å telle sauer som hopper over et 
gjerde må være det eldste trikset i 
boka når det kommer til kjerringråd 
for å få sove. Det virker jo for så vidt 
logisk at det å telle søte og myke 
dyr som hopper med små hopp inn 
i uendeligheten - eller, hvor langt du 
nå enn klarer å telle - er søvndyssende 
og beroligende. Likevel, det finnes 
rastløse og stressede sjeler der ute 
som møter på enkelte utfordringer 
ved konseptet om å telle sauer - 
inkludert meg selv.

Det hele startet da jeg var veldig 
liten. Jeg har et vagt minne av at 
jeg spurte mamma om sauer i det 
hele tatt hadde bra nok spenst til å 
hoppe over et gjerde. Jeg syntes det 
var rart at man skulle se for seg noe 
man aldri hadde sett i virkeligheten, 
og som ingen egentlig visste om var 
mulig i det hele tatt. Jeg fikk til svar 
at sauer mest sannsynlig var fysisk 
rustet til utfordringen, men at de 
ikke hadde noen grunn til å hoppe 
ut av innhegningen sin. Dette var 
en forklaring jeg godtok i lang tid 
og som jeg har holdt ved i mange 
sauehopptellingsforsøk i årene etter. 
Det har likevel ikke løst problemene 
mine.

Først og fremst lurer jeg på hvordan 
sauene stiller seg opp for å hoppe. 
Jeg ser for meg to ulike scenarioer. 
Scenario nummer én er en rekke: Jeg 

ser for meg en lang rekke med sauer 
bortover et jorde, som om alle står i 
en slags butikkø - eller hoppekø - der 
én og én sau går bort til gjerdet for å 
hoppe.

Dette er den minst sannsynlige, dog 
den mest oversiktlige situasjonen 
jeg kan se for meg. Da vet hver sau 
når den skal hoppe og jeg klarer å 
henge med i opptellingen - eller skal 
jeg si hopptellingen? Vi må likevel 
anta at sauene er dumme dyr, og vi 
har derfor ingen garanti for at de har 
noe forståelse om hva «sin tur til å 
hoppe» er og vi risikerer at de løper 
ut av rekka og hopper over gjerdet to 
og to, eller til og med flere – noe som 
selvfølgelig gjør det totalt umulig å 
telle.

Scenario nummer to kompliserer 
ting enda mer, men derimot er det 
en mer sannsynlig tilnærming. Ser 
du for deg et jorde med sauer er 
det nemlig sjeldent at alle står med 
hodet i riktig retning mot gjerdet, og 
i tillegg på rekke. Mest sannsynlig 
vil de stå spredt overalt i alle mulige 
retninger. Det er her det store 
barndomsdilemmaet kommer inn:  
hvordan får man egentlig sauene til å 
ville hoppe over gjerdet?

Okei, kanskje er én sau smart nok 
til å hoppe over gjerdet og dermed 
rømme (og vi må anta at det er alle 
sauers drøm å rømme), og kanskje er 
det til og med et par til som legger 
merke til det og følger etter. Men 
hva med resten? Resten kommer 
til å stå spredt rundt på jordet med 
rumpa til gjerdet og tygge gress uten 
å i det hele tatt ense at kompisene 
har stukket av. Kanskje noen er 
fargeblinde og ikke ser at gresset er 
grønnere på den andre siden, eller 
kanskje de rett og slett trives med å 
leve i komforten av sin kjente, gode 
innhegning.

Vi kan selvfølgelig anta at over en 
veldig lang tidsperiode vil til slutt alle 
sauene ha kommet seg over, selv fra 
spredt tilstand. Delvis på grunn av 
ryktespredning om frihet og et bedre 
liv fra den andre siden, og delvis på 
grunn av ensomheten som oppstår 
blant de sauene som er igjen. Men 
om sauene ikke hopper over i en 
slags sammenhengende takt, hva er 
da poenget for en søvnløs sjel som 
meg, som bare vil sove? Da blir jo 
hele hensikten flyttet over til å skulle 
få alle sauene ut i friheten – noe som 
selvfølgelig er flott og fint dèt – men 
jeg sover fortsatt ikke!

Løsningen min har vært 
rekkescenarioet med en tvist. Setter 
man opp en port som kun åpner seg 
de sekundene hver sau skal hoppe, 
og lukker seg før neste sau rekker 
å følge etter, er det sannsynlig at 
bare én og én sau kommer seg over 
gjerdet i samme tempo som porten 
åpnes og lukkes. Da rekker man fint å 
telle alle sauene i sitt byks mot frihet, 
og problemet er vel løst?

Feil.  Igjen har vi ingen garanti for at 
sauen ikke gjør noe av følgende: 1: 
nekter å gå rett fra porten og bort til 
gjerdet 2: at sauene snur og hopper 
tilbake igjen over gjerdet eller 3: at 
sauene lenger bak i rekka bestemmer 
seg for å gå RUNDT porten og 
dermed ødelegge hele systemet.

Nok en gang blir jeg liggende igjen 
med den bitre følelsen av en tapt 
kamp. Jeg må overgi meg og innse 
at dette blir atter en søvnløs natt. Jeg 
kan rett og slett ikke telle sauer.

Tekst: Signe Petrohai Pedersen - Layout: Madelene Norbeck Stock
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Loddrett Vannrett

Tekst: Ola Spangen | Layout: Mari Eggan

1a
1h
1n
2c
2l
3a
3e
3j
3n
4a
4i
5b
5k
6a
6h
6l
7c
7k
8a
8f

8i
9a
9g
9n
10i
11a
11e
11l
12a
12e
12j
12n
13a
13g
14a
14f
14i 
14m
15b
15k

Land
Kroppsdelene
Dessert
Transportmiddel
Orm
Kan
Klovdyr
Flire
Utrop
Prestere
Klebrige
Gift
Kalkstein
Sleip person
Stillhet
Skli
Instrument
Mangel
Rekke
Dette øyeblikk

Villmarken
Problemer
Sammentrekninger
Galoppere
Sinne
Duo
Klump
Sprekk
Skyndte seg
Ikke
Europeer
Ikke
Apostel
Fikser
Alene
Høyde
Ny
Klok
Opprette
Stjele

1a
1c
1d
1e
1f
1h
1i
1j
1l
1n
1o
2g
3b
3k
4i
4m
5d
5f
5h
5n
6a

7g
7k
8b
8j
8o
9c
9e
10m
11b
11f
11h
11o
12j
12k
13d
13g
13i
14f
14m
14n

I fyr og flamme
Tegneseriefigur
Månefase
Store
Fostre
Arbeidstid
Trave
Frukt
Ikke
Bydel
Klebrig
Jentenavn
Gass
Tresort
Skip
Nav
Forlegen
Edelgass
Vertshus
Øy
Instrument

Sau
Ikke inn
Svimmel
Papegøye
Tall
Fisk
Trives med
Sitte på
Ensom
Litium
Gud
Gi råd
Ikke ut
Værfenomen
Jentenavn
Ryke
Fugl
Fisk
Versus
Industrikontakten

En mester av det kulinariske. En kjenner 
av livets goder. Selve personifiseringen 
av begrepene kultivert og raffinert. I hver-
dagen lever han etter verdiene til en lojal 
soldat og iherdig idrettsmann, men ikke la 
deg lure. For i løpet av et øyeblikk trans-
formeres han til en dristig fransk sjarmør. 
Plutselig gir han deg følelsen av å gå i pari-
siske gater omsluttet av lyden av Le Festin. 
La ditt eventyr begynne her og gi deg hen 
til en uforglemmelig affære.

«Blir jo god 
kveld det her ja»

Gentlemansitat: 

Manifestasjonen av sjarm er en måte å 
beskrive denne gentlemanen. Stil er hans 
kleskode og manerer er hans æresko-
deks. Som brannmann og soldat har han 
bevist seg som mann, men bak dette er 
en som nyter kvelder med rødvin og ro-
mantiske komedier. Hans harde stilfylte 
ytre er kanskje det første du møter, likev-
el vil tiden vise deg en følsom og belest 
kunstelsker av de sjeldne. Din romantiske 
komedie finnes her i hans armer.

«Jeg er ikke en 
fuckboy»

Gentlemansitat: 

Alle henvendelser til «The Gentlemen» sendes til 
elvebakk98 på Snapchat.

The Gentlemen of Åre
Tekst og betalt for på Movember-auksjonen: “Leo Stoltenberg” | Layout: Mari Eggan 
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Nytt semester betyr nytt håp for kjærligheten på Bygg! 😍 For er det noe vi liker, så er det når 
det tennes gnister blant våre felles allierte = gossip 🤤 Fant du ikke kjemien i Åre? Ikke vær 
redd! Her har du noen glimrende forslag til byggstudenter å invitere ut på romantisk date 
eller annet tidsfordriv:

Sigurd Nordby (2.)

Snap: sigurdnordby (sigdaddy)

Så var det endelig Sigurd Nordby sin tur, eller tullegut-
ten-grei fra Oslo øst som jeg liker å kalle han. Vi har alle sett 
denne mannen, enten naken i Spikers eller karatefull på 
Samf. Sigurd jobber deltid som nudistisk-fyllefaen på full-
tid, men hva skjuler det seg bak denne hardtarbeidende 
gutten? Jo, nemlig en skatt av en gutt. En gutt som lager 
lasagne like mør som knærne dine blir når du smaker den. 
En gutt som kan hoppe kjempeHØYT! En gutt som elsker 
autisme og drikke øl kjempeFORT!

Oi, nå ringer det her. Vent litt. «Hmm, ja ikke sant. Skal hilse 
og si det». Jesus ringte, han vil ha varmen og barmhjer-
tigheten sin tilbake. Ingen jeg har møtt gir som Sigurd, en 
gjennomsyret godgutt. Ettersom Sigurd legger til alle han 
har sett på facebook, er du nok allerede venn med han. Så 
send han en melding og spør om lasagne & champagne, 
han tør nok ikke å si nei. Nanna Hjeltgaard (2.)

Snap: hjeltgaard

Nanna Hjeltgaard. 23 år. Bærum. Trenger man egentlig å si noe 
mer? Denne single solstrålen vil ingen gå glipp av. Du finner 
henne som regel med sine venninner, iført et vel gjennomten-
kt antrekk, med andre ord ikke en kombinasjon av blå og sort 
og helst en Moncler-jakke. Ikke bare har hun god stil, hun er 
også en sporty jente som på fritiden liker å spille basket. Men 
pass på, for neste hun dunker er kanskje deg? Med hennes 
flotte utstråling og smil deler hun ut smaksprøver i Trondheims 
matvarebutikker - kanskje du er heldig og får en smaksprøve 
en gang? ;) Dersom du er ute etter en festglad, tøff og sjarmer-
ende jente er det ingen tvil om at Nanna er en god match. Og 
husk, bursdag er hellig!

Ola Spangen(4.)

Snap: realschpangen

Vår kjære Redacteur savner ei ordentlig godjente med match-
ende smil i armkroken på fredagskvelden, og dette burde fik-
ses sporenstreks! Tinder og Happn er kanskje ikke veien å gå 
for å lykkes i å finne henne, muligens? Derfor er det på sin 
plass av Redactionen at hans siste utgave blir et skudd for 
å finne denne begjærende kjærleik<3 For denne herreman-
nen disker gjerne opp kaker, pizzasnurrer og alt som er digg 
for den heldige utvalgte - ja jøss, snakk om å treffe blink da 
damer!! ;) 

En ekte Trondheimsgutt fra beste Byåsen kan også, så abso-
lutt, by på en privat omvisning på skitur i Bymarka, eller kan-
skje det frister med en øl eller fem? Poeng scorer du dersom 
du elsker tørre vitser, liker quiz og kryssord - ja, for denne 
quizmasteren av en sporty fyr har alltid en god en på lur. Det 
må også nevnes at han definitivt er høyere enn deg og er 
innehaver av bunad. Så slå av en prat på Høna hvor han alltid 
sitter, legg han til på snap eller huk tak i han med det oransje 
headsettet i gangen, da vel!

Snap: eivor12

Eivor Linga er en sprudlende og artig bergenser, som til tross 
for iherdige forsøk i Bodegaen, ikke har funnet kjærligheten i 
bartebyen. Denne jenta, også kjent som “Treigvor”, har aldri 
dukket opp tidsnok til noe i hele sitt liv, men hun er vel verdt 
ventingen. Alle timene hun investerer i Bjelkesyre-treninger og 
langrenn resulterer i sommerkropp året rundt. God utholden-
het kommer også godt med til andre aktiviteter ;)

For dansing er hennes store lidenskap. Alle lemmer brukes til 
deres fulle potensiale. Pass på om du er innen én meters radi-
us, for du er i faresonen for å miste drinken din eller en tann.
Så dersom du er en gutt som ser etter en vill dansepartner og 
en god latter - dette er dama for deg. Pro tip: Hvis du vil møte 
denne baben kl. 20, inviter henne til kl. 18.

Heine Ve Haugan(1.)

Snap: heinix

Møt Heine! En lekker kjekkas fra verdens fineste by, Ber-
gen! Heine har glimt i øyet, en dyp røst og alt annet en 
studine er ute etter. Uansett om det er intellektuelle sam-
taler over et godt glass rødt i Bodegaen, eller om det er en 
rolig dans på DT en sen torsdagskveld? Heine lever opp 
til forventningene. Danser du ekstra rolig skal du ikke se 
bortifra at morgenen etter blir mindre ensom enn vanlig 
(med mindre han sniker seg ut i løpet av natten).

Eivor Linga(1.)
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Hei Sladderi

Meldes om at Notarius 
har vært svært Publicus 
med dama si i det siste

Kristian (1.) får lov til å 
utforske Matilde (2.) litt

En ny skala har oppstått i 
Åre

Kristian (1.) restituerer litt 
etter en lang dag i bakken

Det er viktig å eksperi-
mentere med skismørin-
gen i bakken

Nuff said

Det ryktes at Eirik (1.) ikke 
pådro seg skaden i ski-
bakken

Pauline (2.) glemte hva 
hun hadde til middag og 
bestemte seg for å sjekke

Kl. 0718: Newbies fort-
setter tradisjonen med å 
knuse stuebordet i Reiret 
på nach

og sladderullandei

Overhørt
”Jeg er med kapabel enn deg til å passe på Hennes Majestes krone enn deg.”
- Cajsa (2.) til Kanzler noen få øyeblikk før hun mistet den.

”Å! Det føltes veldig bra!”
-Didrik (5.) om Ingrid (4.)
”Hæ? Bedre enn når du gjorde det med meg?”
- Siri (5.)

”Sex på fylla er jo kjempemessig. Herregud.”
- Mathias (4.)

”Æ og Amalie har sex på fylla te felles.”
- Julia (1.)

”Jeg har aldri spydd av glede liksom.”
- Frida (3.)

”Jeg ble ikke sleika på i fjor.”
- Cajsa (2.)

”Jeg synes det er generelt slitsomt med Øst-Europa.”
- Kristin (5.) Har du knipset noen fine 

bilder eller kommet over noe 
saftig sladder kan du sende 
det til oss. Legg oss til på 
snap da vel! Eller send det til 
spikers@aarhonen.no

@aarhonen_gossip

Observert
Nyutnevnt høyhet og Einar (5.) ble observert på Lille London i Fyr og Flamme.

Frida (4.) skal ha reist i 28 timer kun for å se årets byggrevy. 

Daljekongen Martin (5.) måtte bytte ut alle daljene sine for en enkel en. Det ryktes at samtlige 
kiropraktorer i Trondheim har gått konkurs.

Det ryktes at vår egen Redacteur skal ha lurt seg til en flaske vin fra revyen et år for tidlig. Karma 
slo derimot inn og flasken forsvant på vei til nach i Reiret.

Ingrid (1.) og Sondre (2.) skal visstnok ha møttes i revybandet og dannet søt musikk på premiere-
festen.

Guro (3.) skal ha blitt observert på buss på vei til skolen en tidlig mandags-morgen i armene på 
avtroppende UKE-sjef. Redactionen var ikke klar over at det gikk buss fra Reiret til Lerka.

Gratulasjoner
Redactionen ønsker å gratulere følgende par:

Maja (3.) og H.H. Hei Gut

Avtroppende Kanzler (3.) og Ole (4.)
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