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Redacteur

Ny utgave og ny redacteur. Mange valg og mange muligheter, men jeg har gledet
meg veldig til å kunne gi ut min første utgave av Spikers Kårner! Jeg vil ønsker de
to nye redactionsmedlemmene Haakon og Andreas hjertelig velkommen, og vil i
samme slengen takke redactionen for bra innsats i denne utgaven.
Som dere alle vet er det straks påske, og derfor er denne utgaven en slags påskeedition med påskekrim og påskekryssord. De faste spaltene Byggromantikken og
6påLerka er beholdt, samtidig som Legesønnen svarer kommer for andre gang. Den
faste spalten HBOgen er derimot kaster ut, til noens glede og andres misnøye.
Påsken er en tid der man kan lade opp batteriene til de to siste ukene med fest og
moro før eksamensperioden, så jeg håper ferien blir brukt til akkurat det dere har
lyst til. Utgaven du holder i hånda nå er forhåpetligvis tatt med på ferie så du kan
kose deg med det gode lesestoffet og bildekollasjene. Her kan du gjenoppleve eller
se hva som skjedde under byggbangkonserten og ÅL. Til slutt vil jeg oppfordere på
det sterkeste til å komme med forslag til ting dere vil ha med i kommende utgaver
av Spikers.
Da gjenstår det bare å ønske alle sammen en god påske!
Mvh Redacteuren
Håvard Eggen Kristensen

Kjære, byggstudenter,
Gratulerer med en rykende fersk utgave av Spikers
Kårner. Jeg håper, vel så mye som dere, at vår nye
Redacteur har gjort en formidabel innsats.
Det er en stor ære for meg å ha overtatt Kanzlervervet
i Aarhønen etter Emmi C. Kristensen, og det er en
glede å få ha henne med meg som en støttespiller i året
som kommer.
Som dere forhåpentligvis har fått med dere har styrene
og de fleste undergruppene i riket blitt byttet ut og nye
studenter har tredd inn i de ulike undergruppe- og
styrevervene. Jeg tror jeg snakker på vegne av alle når
jeg sier: Vi er her for å motvirke fagidioti blant medstudentene våre, så hvis det er noe vi kan gjøre for å
bidra med det: Ikke nøl med å ta kontakt.
Til slutt vil jeg ønske dere alle en riktig god påske.
Nyt den med familie og venner, slik at batteriene er
fulladet når dere kommer opp igjen til Den Gamle
Stad.
Med vennlig hilsen
Bendik Fürst Mustad
Ny Kanzler, H.M. Aarhønen
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Ligner svaret ditt på bildet under?
Send inn svaret til spikers@aarhonen.no før 12. april
23:59 for å være med i trekningen av en 100-kronersbong på kroa.

Postkort fra byggstudenter på utveksling
Hei!
Her kommer litt sommervarme
fra Sydney! Vi har nettopp
kommet i gang med skolen
etter drøye tre måneder med
ferie.Heldigvis er det sommer,
sol og surfing innimellom
forelesningene. På skolen føles
det ut som man er i Kina,
med masse små asiatere som
løper rundt med ipader og ser
på serier i forelesning. Ellers
er det en haug med andre
internasjonale studenter her,
så man må lete litt for å finne
de australske. Det er ikke akkurat billig å bo her, men
vinen er heldigvis ikke så dyr.
Cheers! Ses plutselig i Trondheim!

Redacteur v/
H.M.Aarhønen
Høyskoleringen 7A
7491 TRONDHEIM
NORWAY

Hilsen Ingrid Alne

Hei Spikers!
Har du noen gang lurt på hvorfor
så mange byggstudenter utveksler
til San Diego?
Lange hvite strender, 30 grader i
mars, surfing og episk solnedgang
må være noe av grunnen. Ellers
har vi også opplevd alle mulige
varianter av burgere, whale
watching, paddle boarding og
taco tuesdays. Hyggelige amerikanere, en bunsj av nordmenn og
alt annet du kan tenke deg har
funnet veien til California-kysten.
Med jacuzzi inkludert i husleia,
kan vi ikke klage. Vi sees igjen om
noen måneder, Bartebyen vår.
Hang loose!
Magnus og Birgitte

Redacteur v/
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Hei alle byggvenner!
Her i Vancouver fosser semesteret
framover, er ferdig allerede 17.
April. Fagene er kjekke, men veldig mye å gjøre, noen av studente
her tar skole altfor seriøst. Skisesongen er dårlig så då går tida
til å drikke pils og sjekke jenter,
mest asiatiske for de er det så
mange av. Tar alle K-emnene
dette semesteret, men må kanskje
krangle med Liv for å få godkjent
tegning som K-emne? Morsomt er
det hvertfall, sist time tegna me
ei naken dame som poserte midt
i rommet. Det har eg ikkje sett i
S2...
Hilsen Eirik Leknes

Redacteur v/
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Et lite dikt av Marte Skibeli

Klokken 11 var bussene klare til å dra
alle var utkledd og stemningen var bra!
Mange hadde allerede startet festen
visse var mer høylytte enn resten
Krogjengen sto klare med bar og grill
skurker og helter kom strømmende til
Utover dagen var det trakting og hopp
både munker og nonner dukket opp
Alle stilte til ÅL’s mest berykta gren
der du trenger tørst strupe og raske ben
Jenta og gutten med flest runder vant
men alle ble fulle nok til at verden spant
Da sjanglet alle inn til hytta
der badstu og dusj gjorde nytta!
Middagen var god med lam og potet
det var nok til å bli mett, men ikke fet
Fram til midnatt var det sang og swing
for noen ble det klining og litt tingling…
Da kvelden var omme og folk dro til sitt
var alle fornøyde, men nokså utslitt
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Emmi «Latex» Kristensen (venstre) er av
den relativt sjeldne blandingsrasen «galopperende finsk brummunddøl», og kan ofte
ses hoppende rundt på Lerka på jakt etter
Jägershots eller tyrkisk pepper (godteriet,
ikke drikken). Hun har på sitt tredje år i
Hovedstyret innsett at det gode liv ikke varer
evig, men har heldigvis rekruttert «LilleLatex» som Redacteur for å bevare litt makt i
familien. Som Vice-Kanzler sørger hun for at
Bendik ikke kløner til alt, og vil derfor trolig
ha massevis å gjøre det kommende året.

Sofie Marie Steinkjer kommer fra Trondheim og er 21 år gammel. Hun går nå sitt andre på Bygg og Miljøteknikk. I fjor var hun
Innkjøpssjef i Krostyret og i år har hun blitt
Financeminister. Som innehaver av denne
stillingen skal hun ha kontroll på og holde
oversikt over økonomien til H.M. Aarhonen.
Som Financeminister er Sofie den mest
(penge)kåte i linjeforeningen. Hun har kjøpt
leilighet på fylla, så det blir spennende å se
hvordan det går med økonomien til foreningen fremover. Sofie er alltid en positiv
person og på fylla står hun bokstavelig talt
med hæla i taket.

HOVEDSTYRET 2015/2016

Bendik Fürst Mustad har tidligere
vært kjent for å veksle mellom å være
vestkantgutt hjemme, og østkantgutt
på hockeytrening. Nå er han ute av
identiteskrisa og har bestemt seg for å
være en god blanding av begge! Han
har alltid en kommentar på lur til å lette
på trykket i dystre situasjoner, men kan
også være beinhard dersom han må. Etter å ha drevet Kroa med jernhånd det
siste året har den maktsyke Fürsten blitt
valgt til Kanzler, og kan dermed smykke
seg med to autoritetstitler. Vi får håpe
Bendik klarer å styre bilen i en annen
retning enn Emmi!
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Auden Seming Gløtvold Byrne
(uttales som engelsk Burn, red.
anm.) er et kjært barn, fordi
han har mange navn. Det første
er med ”e”, ikke med ”u”. Han
kommer fra det han selv kaller
Norges perle, Drevsjø (niks, ingen av oss vet hvor det er heller,
red.anm.). Etter en feilslått Emilkarriere ble Auden valgt som
Nettmester. Det ryktes at dette
var fordi han sier ”itte” når folk
tror han mener IT. Han har også
begynt å bruke to tørk. For å veie
opp for dette sender Auden ute
lukkende e-post og noterer alltid
på data i forelesningene (ikke i
Ystenes sine, red.anm.).
Simen Wahlstrøm (19) er den
mystiske i Hovedstyret. Følgende
er det eneste hans nærmeste
familie kunne formilde: Simen
en trivelig kar som kommer fra
innlandet. Bedre kjent som der
ingen sku tru at nokon kunne bu.
Etter videregående har han lagt
sin aktive karriere på Twitter bak
seg og fokuserer nå fullstendig på
Skogvokterkroppen 2015 (SK15).
Dette gjør han ved å gå Birken og
ellers bare restitusjon. Se frem til
en fadderperiode fylt av jazz og
moro! En av Simens mange personligheter er den feminine, noe
som kommer til uttrykk under
rette omstendigheter. Funfact:
Simen sitt ydlingstall er 97, dog
er grunnen til dette noe uvisst.

Ikke alle vet at Håvard Eggen Kristensen (19 og 5/12) er lillebroren til Vice-Kanzler Emmi Kristensen, så det er altså ikke uten
grunn han blir kalt «Lille-Latex» Sammen med storesøster Emmi
har han begynt arbeidet med å overta makten i Aarhønen, og valget falt på redacteurstillingen. Som Redacteur har han ansvaret
for «aarhonen_gossip» på Snapchat og lover å holde byggstudentene oppdatert på det siste og beste snusket. Håvards fascinasjon
for menn i trange shortser gjorde sykkelsporten til et naturlig
valg for gladgutten fra Oslo vest. Det er heller ikke tilfeldig at han
endte på 69. plass under Eidsvollrittet 2012 ;-);-);-)

Hallvard Sømme Hotvedt er 23 år gammel (ikke på bildet)
og dermed den eldste i Hovedstyret. Han er fra Sand, men
for alle oss som ikke aner hvor det er kan han fortelle at det
ikke er så langt fra Haugesund. Etter noen fjerdeklassevors
på Kroa der Hallvard var den eneste som møtte opp fant
han ut at Kroa måtte være det beste stedet å ta et verv, så nå
sitter han som Krosjef. Han er ein kvardagshelt og har eit
hjarte av sjokolade. Som tidligere høgskolestudent er han
vant til å ha like god tid som en gjennomsnittlig Dragvolling, og er kjent for å være Ludølbrettets vokter.

Mari er fra bygda Meldal i Sør-Trøndelag, og bygd er et
sentralt stikkord når det kommer til Mari. I tillegg til å
være Sjæfus Blæstus i Aarhønen sitter hun nemlig som
nestleder i Sør-Trøndelag bygdeungdomslag. Selv om
det er stor usikkerhet rundt hva dette vervet innebærer,
har hun deltatt på mesterskap i eksteriørbedømming
av både hest og sau! Ikke at vi helt forstår hvordan det
går for seg ... Det mangler hvertfall ikke på evnene til
denne jenta. Vi bare håper hun får tid til å blæste litt for
oss, innimellom all hest- og sauetittinga.
Petter Cornelius Overaa Eiken er, som du selvsagt har
skjønt ut fra navnet, fra Østlandets Stavanger, Bærum. I
hjemkommunen er han omtalt som Pikenes Petter, noe
enhver kan forstå; Han har en fortryllende sangstemme
etter mange år som Sølvgutt og allerede i 2007 løp Petter 60-meteren på kun 8,57 (er det bra en’kli? Har serr
ikke løpt 60-meter siden ungdomsskolen). Etter å ha
ankommet Trondheim benytter Petter hersketeknikkene han tilegnet seg på befalskurs til manipulasjon
av kjøttmarkedet både torsdager og lørdager. Han har
flere ganger fått komplimenter for vibratoren hans, men
undertegnende er usikker på om dette er et musikalsk
uttrykk eller om, ja…
Ceremonimester Matilde Reinholdt Belsvik (9) har ansvaret for
gjennomføringa av linjeforeningas arrangementer, blant annet
Imm.ballet, Bursdagsfesten og Aarhønelekene. På tross av sitt
noe ariske utseende og det faktum at hun er fra Norges hovedstad, er det et annet land som er hennes store lidenskap. Hun
hører nemlig aller helst på Korean pop (populært kalt K-pop),
spiser koreansk mat og lærer koreanske tegn. Så om du observerer henne trallende på en sang du ikke skjønner bæra av, vet du
altså hva som foregår. Sært, tenker du kanskje? Litt sier vi, men
Matta er likevel ganske kul. Selv om hun verken drikker kaffe eller øl. For det går faktisk an å være student uten. LOL!
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LUDO
«Dette er klassikeren som aldri går ut på dato! Ludo
er brettspillenes store stjerne.» Hammer’n er allerede
begeistret og i gang med å sette opp brikkene. Ingen
av fargene har fire like brikker, men det er lagt inn
knapper og tegnestifter. «Er det lov å ha dobbeltbrikke på sisterunden?» spør Spiker’n. Vi bruker 10
minutter på å samkjøre regler da vi begge har med
oss ulike familieregler videreført gjennom generasjoner. Vi har det gøy cirka like lenge før det går opp
for oss hvorfor dette kun tas frem én gang i året.

I påsken er det obligatorisk å d
dra på hyttetur (The Gathering r
tur, red.adm). I den anledning
tatt på seg ansvaret med å teste d
hyttespill. Dette er den ultimate
med dine venner og/eller dine

Garra stemning: 4/10

KORTS

SK TESTER

Kortstokken er det mest alls
tusenvis av varianter kan ma
kjede seg. Dessverre er det va
kortstokker i hytter over det
utslag under testen da vi spil
Jeg fikk en joker, du m
Nei, nei, jokeren er ru
Men da vet jo du at je
Ja, men drit i det. All i

På tross av dette er kortstokk
kilden til underholdning når
og skurrete FM-signaler på r
garantert!
Garra stemning: 10/10

MONOPOL
«Monopol er soleklart den mest ondskapsfulle hytteaktiviteten», utbryter en noe traumatisert Spiker’n før han
fortsetter: «Det starter forsiktig og diplomatisk med eiendomsutvikling og kortere fengselsopphold for småforbrytelser. Men det utvikler seg raskt til et gjeldshelvete der de
rike blir rikere, mens de fattige graver seg dypere og dypere
ned i en økonomisk krise selv ikke Hallgeir fra Luksusfellen kan gjøre noe med». Det er tydelig at Spiker’n har
spilt en del Monopol, og at dette er noe han fortsatt sliter
med. Hammer’n prøver seg forsiktig med et forslag om en
vennskapelig runde for testens skyld, men Spiker’n nekter.
Vi lar det ligge.
Garra stemning: Ikke testet
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dra bort, og aller helst skal man
regnes ikke som godkjent hyttehar vi, Hammer’n og Spiker’n,
de gode gamle klassikerne innen
e guiden til et vellykket opphold
e uvalgte venner aka familien.

YATZY
Alle familier har den ene personen som er «god» i Yatzy.
Det faktum at det kun er flaksbasert ser ikke ut til å påvirke
denne oppfatningen. Denne personen er som regel pådriver
for at dette relativt kjedelige terningspillet skal spilles ofte
og gjerne flere runder av gangen. I vårt testpanel er denne
personen Spiker’n. Kjennere av Yatzy våger seg også ut på
ekstremversjonen, nemlig å spille «fritt». Her har Hammer’n
et godt råd; «Følg hyttevett-reglene - Ikke legg ut på ukjente
spillvarianter uten trening.»
Garra stemning: 6/10

STOKK

sidige hytttespillet. Med
an sitte hele påsken uten å
anskelig å finne fullstendige
ganske land. Noe som ga
lte poker:
må stokke på nytt
uter 3
eg har ruter 3
in, forresten.

HYTTESPILL

ken den absolutt beste
r man kun har NRK på tv
radioen. Garra stemning

JENGA
«En klassisk bygg-favoritt dette her» sier Hammer’n. Her
kan man bruke alle sine tilegnede kunnskaper om treverk,
konstruksjoner og massesenter til sin fordel. Allikevel byr
spillet på problemer; «Jenga er lett å lære, men vanskelig å
mestre» filosoferer Spiker’n idet tårnet raser. «Vi pleier alltid
å bruke dette som en drikkelek», sier Hammer’n og tar frem
lommelerka-«God stemning garantert!». Dessverre blir ikke
nivået høyere av alkoholinntaket og vi blir lei av å stable
tårnet opp igjen når det raser. Morsomt spill, men med kort
levetid.
Garra stemning: 7/10
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SK presenterer årets Påskekrim:

-Dette blir litt av en tur, sa Bendik. - Alle har
det dritlættis og så kommer alle sammen
tilbake til Lerka som en mer sammensveiset
gruppe, sa Bendik. - Alle liker hverandre
sykt bra og sånn, sa Bendik.
Akk, så feil han tok…

Spagetti

Bendik Fürst Mustad er nyvalgt leder i
Hennes Majestets Aarhønens Hovedstyre.
Han er opptatt av at alle skal ha det bra og
at hans nye styre skal bli godt kjent. Han
smeller derfor sammen en hyttetur og det
tilhørende facebook-eventet “hs hyttetur 2015
#teambuilding”.
En etter en dukker de nye
styremedlemmene opp. De fleste kommer
gående, redaktør Håvard sykler og skogvokter
Simen kommer på hoppestokk - 15 min for
sent. “Det stod i erfaringsskrivet til forrige
skogvokter Mak at det var unødvendig å
komme til tiden”, beklager han seg med.
Bendik humrer forsiktig og noterer sitatet på
mobilen sin.

Skrevet av Skrivekollektivet Mari Romstad og Eskild Bakke
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TRAFIKKSIKKERHET
Styret har leid en minibuss som Hallvard får
æren av å kjøre. Det er tydelig at Emmi ikke
er fornøyd. En noe bekymret Sjæfus Blæstus
Mari spør Financeministerinne Sofie om

Hallvard har bussertfikat. “Ja, han har både
buss-, traktor- og trucksertfikat. Han sa han
kjedet seg så mye på Høgskole at han tok en
hel haug med ekstra kveldskurs”, forteller
Sofie. Emmi virker ikke overbevist og påstår
at det er totalt uaktuelt å bli med så lenge
Hallvard skal kjøre. “Jeg er veldig opptatt
av trafikksikkerhet og jeg har hørt at det er
glatt på veg til hytta. Hallvard er uansvarlig.
Det skjer ikke at jeg blir med!” Etter en liten
samtale med Bendik ombestemmer hun
seg og blir allikevel med på den timeslange
kjøreturen.
Under turen snakker gjengen om
russetiden, ler av Simen sine grovisser og
synger sangen “En bussjåfør en bussjåfør”.
Alle utenom Emmi og Notarius Petter
koser seg. “Vi burde kanskje ikke forstyrre
sjåføren” mumler Vice-Kanzler på finsk, mens
Sølvgutten Petter ikke anerkjenner styrets
evne til å synge flerstemt: “Jeg syns det er
useriøst at dere ikke engang gjør et forsøk på
å synge skikkelig. Dette er et hån mot meg
spesielt, og Sølvguttene generelt. Hvordan
kan du akseptere at dette skjer i din egen
linjeforening, Bendik? Det er en eneste stor
vits!”

PEKELEKEN
Vel fremme på hytta får Ceremoni-mester
Matilde ansvar for å lage mat, med hjelp
fra Mari og Håvard. Mari steker kjøttdeig
og Håvard forsøker å sjonglere med
noen av rødløkene. “Jeg klarer det ikke”
konstaterer han skuffet. Simen kommenterer
spydig at “dette er jo så bra at du kan være
underholdningen på låvefesten neste
fadderperiode”. Aller ler av Simens vits, så han
fortsetter: “Kanskje vi ikke trenger liveband
en gang.” HS-medlemmen ler så mye at de
faller av stolene. “Bare ha deg syngende
og dansende på scenen med rødløker er
sikkert nok.” De ligger og spreller på gulvet i
latterkrampe. Utenom Bendik som nøyer seg
med å nøkternt skyte inn at “Du sier så mye
gøy, Simen. Og den dialekten din gjør det bare
enda morsommere”.
Etter at maten er kommet på bordet
begynner gjengen å drikke vin. De fleste
drikker en billig fransk rød fra Polet, så det
er naturlig at styremedlemmene sperrer opp
øynene når Hallvard finner frem en 78-årgang
fra Firenze-distriktet. “Har dere ikke hørt
om denne?” spør han forundret. “Den er jo
verdenskjent for sin lange nese og heftige,
colombianske kaffearoma!” Det viser seg
at Hallvard gikk opp i vinkelner-eksamen

på Høgskolen. “Ja ja ja bla bla bla eg er en
snobbete og selvhøytidelig snobb,” sier Emmi
med sin beste Stavangersk-imitasjon og tar en
god slurk vodka. Hun sender flasken rundt.
Matilde og Bendik tar
en høflig liten sup
på flaska før Simen
styrter hele
jævla greia etter
at Håvard og
Auden starter å
synge Lambo.
“Hvor tøft var
vel ikke det?”
spør han før
han løper ut
døra for å spy.
En
god fyllakveld
er ikke en god
fyllakveld uten litt
drikkeleker. Valget
denne kvelden faller
på den gode, gamle
klassikeren Pekeleken.
“Hvem kommer til
å legge seg tidligst i
kveld?” Guttene peker
på Auden og fniser.
Jentene peker på seg
selv. “Hvem kommer
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til å kline med flest folk idag?” Jentene peker
på Sofie og fniser. Guttene peker på seg
selv. “Hvem er det som ikke klarer å ta 20
pushups?” Folk peker på Simen, som setter i
gang for å vise hva han er i stand til. “Hvem er
den beste lederen?” Alle utenom Petter peker
på Bendik. Petter peker på seg selv. “Hvem er
eldst og mest bitter?” Alle leter etter tidligere
nettmester Sebastian, men i hans fravær ender
de i steden med å peke på Hallvard. “Du har
jo tross alt gått 3 år i Bergen” påpeker Matilde
korrekt. Emmi er nok en gang misfornøyd:
“Jeg er både eldre og bitrere enn Hallvard.
Faen, dette gidder jeg ikke. Jeg gledet meg
til at jeg skulle være ankeret i gruppa, den
som alltid ble lyttet mest til. Men neida,
Mr. Stavanger skal komme her og stjele
den rollen? Fuck deg!” En tydelig beruset
Emmi stormer ut av hytta med slipset til
Petter på hodet. Kanzler Bendik ser det
som sitt ansvar å følge etter den iltre finnen
for å få kontroll over situasjonen. “Jeg skal
bare kriseminimere denne situasjonen real
quick,” sier han og forsvinner.
FROKOST DAGEN DERPÅ
“Faen, jeg husker ingenting fra i går,” mumler
Auden ved frokostbordet. Den noe reduserte
gjengen sitter med solbriller og spiser egg og
bacon. Mari har stått opp tidlig og laget mat.
“Som trønder blir æ itj så bakfull, sjø. Arv og
Miljø, veit dokk,” sier hun fornøyd. Sofie tar
en slurk kaffe og sier at hun husket at Håvard
tok på seg ski og skulle ut å stå i bakken. “Nei
nei nei, jeg skulle gå ned til Selbu sentrum og
kjøpe en karaokemaskin. Karaoke er alltid god
stemning, men Petter stoppet meg i det jeg var
på vei ut døren.” Petter nikker og starter en
lang monolog om hvordan karaoken utgjør en
reell trussel mot Jordens eksistens; “Karaoke
er et produkt laget av og for mennesker
uten respekt hverken for seg selv eller for
musikkhistorien. Smakløst”.
Den voldsomt krasse kommentaren
til Petter setter de andre litt ut av spill. For å få
opp stemningen spør Matilde hvor resten av
HS er. Hallvard har stålkontroll: “Simen er
bakfull og ligger og sover. Emmi og Bendik
sitter på terrassen og planlegger quiz til
etterpå”. Matilde fyller opp kaffekoppen
hans. ”Jeg er så glad for at du er med i HS,
Hallvard,” sier hun smilende. ”Du er som en
omsorgfull pappa for oss alle sammen.”
“Vil noen være med på skitur?”
roper Håvard. “Jeg er jævlig rask på både
sykkel og ski, så dere kan bare prøve å holde
følge.” Mari er gira, men resten av gjengen
spør om ikke det er best å vente en liten stund.
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“En liten restitusjons-powernap hadde ikke
vært feil,” påstår Auden. Alle slenger seg ned
i sofaen, mens Mari rydder av bordet. “Æ blir
itj dårlig æ sjø,” sier hun lystig.
SKITUR
Et par timer og et dusin “boms-og-pres”runder senere har hovedstyret endelig fått på
seg superundertøy og Ulvang-gensere og er
klare til å dra. “Førstemann ut døra!” skriker
Håvard og hopper froskehopp ut døra, med
Mari hakk i hel. “Hei hå, hei hå, ut på ski og
gå, når hovedstyret har smurt med swix-blå,
hei hå hei hå hei hå!” stemmer Petter i, mens
Auden prøver å synge med. Sofie og Matilde
blir enige om at de skal gå i sitt eget tempo,
mens Petter må gå skitur alene fordi de andre
“ikke gidder å høre på at han skal synge i
halvannen time”. Bendik og Emmi “har så
mange møtereferater å lese igjennom” at de er
heeelt nødt til å bli igjen på hytta.
Hallvard er satt til å ordne middag
så han skal bli igjen for å koke spagetti
og blande saft. Petter foreslår å spise noe
med poteter i steden, da det er bedre for
sangstemmen. “Jaja, jeg bryr meg ikke. Kan
godt koke poteter, jeg. Det er vel godt det og?”
spør han retorisk før han dumper ned i sofaen
og åpner Angry Birds på mobilen. Simen
ligger fortsatt på loftet og sover, og ingen
merker at han ikke blir med på skituren.
MIDDAGSTID
Mari ankommer hytta først, men Håvard
kommer løpende etter og dytter henne unna.
“Jeg var først! Du så det, Matilde! Jeg var
først!” triumferer han stolt og fisker frem
en sjokolademedalje fra lommen og henger
den rundt halsen på seg selv. “Det handler
ikke om å vinne, det handler om å delta,”
sier Sofie snurt, og ManUtd-supporter
Auden er enig. “Det viktigste er ikke å være
med i Champions League liksom, men at
man har det gøy.” Petter har allerede vært på
hytta en liten stund, men Håvard ser ikke ut
til å bry seg og begynner i stedet med å lage
et diplom til seg selv. “Du gikk åpenbart en
snarvei. Og det er juks. Jeg vant!”
“Faen, på tide med mat eller?” roper
Matilde. De andre er enige, og et par av dem
går inn på kjøkkenet for å se hvordan kokken
Hallvard ligger an med matlagingen. Plutselig
setter Matilde i et skrik: “Uææææ, det er
blod over hele kjøkkenbenken!”. Hun løper
inn på stua. “Neida, ro deg nå ned. Dette
er bare rødsaft,” sier Bendik rolig før han
sleiker opp alt sammen. “Typisk Hallvard
å gjøre noe sånt,” roper Emmi fra sofaen.

“Noen mennesker takler bare ikke ansvar.
Han er kanskje den eldste i styret, men han
er pokker meg bare en 12åring mentalt. Han
ligger sikkert ute og leser Donald Pocket, det
surrehuet.”
Siden Hallvard ikke har forberedt
middag, bestemmer Sofie seg for å lage sodd.
Hun innser at dette krever mye oppkutting
av grønnsaker, så hun utfordrer Håvard til å
“kutte opp 10 gulrøtter på under halvannet
minutt”. Som en lydig bikkje strider Håvard
til verket med stor iver. Resten av gjengen
setter seg ned med et rolig slag Yatzy, og alle
koser seg gløgg. Solbrente Emmi og Bendik
sitter og smører seg med aftersun etter en
lang dag i solveggen. En særdeles blid Matilde
finner frem chilinøtter til hele gjengen, Simen
sover og Petter synger salmer han har lært i
Sølvguttene.
“Eeeh, jeg tror kanskje dere har lyst til
å se på dette,” kommer det fra Sofie på
kjøkkenet. Hun har nettopp åpnet døra
til kjølerommet, og titter forundret oppi.
Resten av gjengen avbryter yatzy-runden
midlertidig for å se hva dette dreier seg om,
går bort til Sofie og får se en likblek Krosjef
trykt sammen i kjølerommet med kjeften
full av spagetti. “Øh. Er han død?” spør
Auden. “Jeg har aldri sett en død person før,
så jeg vet egentlig ikke hvordan det ser ut.”
Mari spyr av det groteske synet og Håvard
dåner. Hallvard er drept.
PETTER ER PÅ SAKEN
En løsningsorientert Emmi mener at det må
lages en DetektivKomite (DetKom) som skal
løse denne drapsgåten. Simen, som nettopp
har stått opp, sier at Emmi ikke kan være med
i komiteen fordi hun er inhabil. “Du hater
jo Hallvard, så om noen skulle ha lyst til å
drepe han så er det jo deg!” Petter melder
seg så frivillig til å være KomiteLeder. “Jeg
har jo så lite å gjøre i Hovedstyret. Det eneste
jeg gjør er jo bare å fylle ark i printeren,
skrive møtereferat og koke kaffe, så litt
ekstra frivillige verv skal gå helt fint. Jeg er
tross alt flink til å ta ansvar.” Sofie er enig,
og poengterer at han var den som løste
påskekrimmen på melkekartongen kjappest
dagen før. Emmi som var mesterhjernen
bak den nyoppstartede komiteen har ikke
lenger like god kontroll: “Jeg skjønner
ingenting. Jeg og Hallvard var kjempegode
venner,” sier hun. Og slik går det til at Petter
Cornelius Eiken blir valgt til hoveddetektiv
ved akklamasjon.
Petter setter seg ved kjøkkenbordet

med et glass rødsaft foran seg. Han klør seg
i hodet. “Det var bare tre personer på hytta
i tillegg til Hallvard da drapet skjedde. Det
betyr at det er tre personer som kan ha begått
drapet. Det er altså åpenbart at vi har tre
mistenkte i denne drapssaken. I exphilen har
jeg lært at dette kalles en logisk slutning.” De
andre nikker anerkjennende, men påpeker
at denne drapsgåten er hakket viktigere enn
exphil-eksamen. Auden rekker opp hånda,
og Petter gir ham ordet. “Slik jeg ser det er
det hevet over enhver tvil at Bendik er den
skyldige. Han har fått kritikk av Hallvard for
sin musikksmak, og vært veldig misfornøyd
med at den nye krosjefen ikke spiller “Dont
Stop Believin” som avslutningssang på Kroa.”
Detektiv - eller DetEIKENtiv som han nå
kaller seg selv - noterer seg Audens tanker
før han går videre til neste mistenkt, som er
Simen.
EN MASKARA TIL BESVÆR
“Det kan ikke ha vært meg,” sier skogvokteren
uskyldig, “Jeg har jo ligget og søvi hele tida”.
“Pøh!” utbryter Bendik, “Du har jo vært oppe
og gått, du. Når jeg og Emmi satt i solveggen
istad hørte vi at du var nede og bråkte og
hentet deg cola eller noe. Vi stusset over alt
bråket, men nå skjønner vi at det var fordi
du kverket Hallvard.” Simen rister på hodet,
og står fast ved at han har vært på loftet hele
tiden. Petter virker fornøyd med det han har
hørt, men Bendik er tydeligvis ikke ferdig:
“Simen er den eneste reelle morderen her.
Han er lei av å være moroklumpen i gruppa,
og ønsker å vise at han er en mann. Hva er
vel en bedre måte å gjøre dette på enn ved å
drepe Krosjefen?” Resten av gjengen forstår
ikke helt tankegangen til Bendik, men er enig
i at Simen har prøvd å tøffe seg ganske mye
den siste tiden. Håvard nikker, og forteller
at linjalen hans forsvant etter at han satt ved
siden av Simen i matte 2-forelesning. “Jeg
tenkte ikke noe over det der og da, men jeg
tror han stjal den,” forteller han. “Han lånte
maskaraen min og tegnet bart på seg selv
forrige torsdag” legger Matilde til. Bendik
ler rått, da dette åpenbart er noe han
kjenner seg igjen i.
“Det kan hvertfall ikke ha vært
Emmi,” sier Bendik høyt før han fortsetter,
“Hun og jeg har vært sammen hele tiden - vi
fikk tilsendt ti møtereferater igår, og vi har
sett på dem i hele dag.” Mari protesterer
høylytt: “Emmi har jo ikke gjort annet enn å
skjelle ut Hallvard denne turen. Det er
åpenbart at hun er den skyldige”.
Matilde og Håvard er
enige. “Jeg skjønner
ingenting,” sier
Emmi

forvirret. “Jeg og Hallvard var kjempegode
venner.” Bendik gir Simen et stygt blikk:
“Hallvard sa at han var redd deg, Simen.”
Emmi ser bort på skogvokteren: “Ja, han sa
at du hadde forandret deg så mye den siste
tiden etter at du ble valgt til Skogvokter. Jeg
og Hallvard var kjempegode venner.” Simen
ser overrasket ut. “Jeg, forandre meg? Jeg
er jo bare meg selv 110%.” Det er tydelig at
Petter tar referansen, og han setter straks i
gang med å synge “Welcome to Paradise” i
sin flotteste sopran.
“Du kan bare dra tilbake til Finland,
Emmi,” roper Simen og begynner å gråte
idet han styrter ut av hytta. “Hei, du. Stopp!”
hoier Håvard og skal til å løpe etter gutten fra
Toten. “Neida,” sier Petter smilende. “Bare la
ham løpe. Det er nemlig ikke Simen som er
morderen!” Resten av gjengen kikker spent
på DetKom-lederen. “Jeg skal fortelle dere
alle hva som er skjedd. Bare gi meg litt
tid alene, så skal jeg komme tilbake og
presentere løsningen gjennom sang
og vakker melodi.” I det Sølvgutten
forlater rommet hører han en finsk
Vice-Kanzler rope etter ham: “Jeg og
Hallvard var kjempegode venner!”

LØSNINGEN!?
Morderen er funnet. Svaret jeg fant.
Ingen slapp unna. Rettferdigheten vant.
Hvem er så skyldig? Svaret er greit.
Dette er ikke hat. Det er kjærligheit.
Emmi hatet Hallvard så hardt så hardt.
Men hvem passet på Emmi? Gutten uten bart.
Hvorfor ville Bendik fortsatt i HS være?
Så ded nye duoen kom til å forbli nære.
Tiden i styret sammen var så fin så fin
Nå kunne de fortsatt dra på immball til Bygg og Marin.
Men det var litt dårlig stemning, for Emmi var så sur
Benny ville gjøre Emmi blid. Han trodde han var lur.
De planla dette sammen, for Hallvard måtte bort
Krosjefen ble kvalt med spagetti. Det måtte jo skje fort.
Og her ligger nøkkelen. Svaret er så lett
Spagetti er ikke tilfeldig. Det er jo kjærlighetens rett.
Lady og Landstrykeren koste seg og åt.
Det er åpenbart at Emmi og Bendik er i samme båt.
Visse folk spør “hva er din dolmio-dag?”
For Hallvard er svaret ingen. Det ordnet de i lag.
Emmi skjønte at om Benny uskyldig skulle bli
Måtte de gi hverandre et vanntett alibi.

En måtte få skylden, det ble stakkars Simen
De trodde de kom seg unna, men jeg fulgte med i timen.
Som en klassisk opera i kjærlighetens navn
Sendes dere videre til politimesterens favn.
Nå mangler vi en Kanzler, jeg tar gjerne hans plass
Så kan hele Bygg få høre min nydelige tenor og bass
Hva tror du? Hvem bak denne onde handlingen står?
Hvem er det som er Spagetti-monsteret i år?
Send til spikers@aarhonen.no før 12.april om du løsningen når
og du en 100kroners-bong til kroa kanskje får
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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.

Kevin6969,gutt 21 år
Hei, jeg har fått en kjønnssykdom, men skjønner ikke helt hvordan. Jeg kan nemlig
se om en jente har kjønnssykdommer eller ikke, og ser derfor på kondom som et
overflødig produkt. Hva kan ha skjedd?
Hei, Kevin! Dette høres merkelig ut. De som har denne evnen, på fagspråket
kalt Qui Pro Quo, slipper som regel unna kjønnssykdommer. Den eneste logiske
forklaringen må derfor være et såkalt Jomfru Maria Tilfelle (JMT). JMT skjer uhyre
sjelden, ca. 1 gang hvert 2000 år, og rammer som regel kvinner. Det jeg vil anbefale deg
er å unngå horisontal dansing fra i dag til et par uker etter at symptomene er borte. Du
kan etter dette fint fortsette å bruke synet til og avgjøre dine sexpartneres helsetilstand.
Man bør jo ikke kaste bort en så fin gave. Lykke til!

‘

Gammel traver, gutt 31 år
Hallo. Jeg har i mange år jobbet som snekker før jeg valgte å studere faget ytterligere. Som en følge av dette går jeg nå i klasse med
nesten utelukkende 95-ere. Mitt store problem er at jeg ikke
har noe å snakke med dem om. Hvilke grep kan jeg ta for å
få et bedre forhold til mine klassekamerater?
-

Klassisk pedo-situasjon dette her. Jeg vil på det
sterkeste anbefale innkjøp av godteri og lang frakk. Hvis
din økonomiske situasjon tillater det, er innkjøp av en
sliten kassebil også å anbefale. Da vil dine medstudenter
komme løpene og du vil få mange venner. Du kan også
vurdere å henge på 18års avdelingen på Samfundet,
selv om vi alle vet hvor dritt det er der.
Lykke til!

SpiserForTo, jente 22år
Hei, jeg har ikke hatt mensen på 3 måneder. Har morgenkvalme,
humørsvingninger, hyppige tissepauser, ryggsmerter, vektøkning og
brystene mine har blitt mye større i det siste. Kan jeg være gravid?
Kjære, kjære deg. Det første jeg vil utelukke er graviditet.
Symptomene dine ligner mye mer på en ganske alminnelig
markinfeksjon, eller som det heter på fransk liberté, égalité, fraternité.
Et par uker på antibiotika skulle fikse opp i dette. Alkohol og røyking
har også vist seg å ha god effekt på uønskede gjester i kroppen. Lykke
til!
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Karianne Nygaard, 20 år
Dette er en skikkelig nydelig og sjarmerende
solstråle som smiler 24/7 til alt og alle. Tross i
at hun er en blond rosajente har hun mye vett i
hodet og kommer til å bli en sivilingeniør av ypperste klasse. På fritiden trener hun og tar gjerne
med seg en fremtidig kjæreste på joggetur. Han
bør være kjekk og sporty, men det aller viktigste
er at han er høyere enn henne. Hun ser frem til å
ha en mann som kan nå opp til øverste hylle for
henne.
Bill.mrk: Rosa
Eskild Bakke, 22 år
Denne mannen er et bevis på at Porsgrund har
mye mer å by på enn bare porselen. Han er både
kjekk og blid og har en særegen humor som
kan oppfattes som utrolig morsom. En fremtidig kjæreste er nødt til å like denne humoren.
Dessuten må hun godta og gjerne dele hans
forkjærlighet for Tone Damli, knølhvaler og
HBOgen. Ellers er Eskild er en meget populær
mann blant damene og sjarmen hans kan få en
hvilken som helst kvinne til å smelte.

Maren Bysveen, 23 år
Dette er en vakker og sjarmerende jente fra Løten. Hun har
et gigantisk smil og en spektakulær sangstemme som andre
bare kan drømme om. Selv
drømmer hun om en sporty
mann som vil være med på
turer i skog og fjell, men likevel
har ro i kroppen til å slappe av
og nyte livet. Han må dessuten
like en god fest og kunne nyte
et glass Løyten akevitt. Det
gjelder å kapre denne gavepakken av en dame før hun blir
sjefen på byggeplassen og omringet av friere på alle kanter.

Bill.mrk: HBOgen
Petter Tran, 27 år
Denne unge mannen fra Rælingen er i sin beste
alder. Det er ikke lenge til masteren er levert og
da blir det siving-living og levva livet. Han er en
sporty kjekkas som alltid er snill og god. Søker
en søt jente med glimt i øyet som han kan ta med
på seiltur jorda rundt, tilsvarende den minneverdige seilturen 2009. Det er viktig at en eventuell
jente ikke er høyere enn han selv. Hun må være
røyk- og snusfri, men om hun liker å nyte alkohol er det helt greit.

Bill.mrk: Jovial

Bill.mrk: Sailor
Hallvard Hotvedt, 23 år
Denne kjekke, blide og joviale vestlendingen er ledig på markedet. Du finner han stort sett sammen med HiB-gjengen eller på
byggkjellern der han styrer krogjengen med fast hånd (bortsett
fra når han styrer med en håndfull drikke innabords isteden).
Tidligere har han gått på folkehøyskole og lært alt om foto og
friluft, så om du blir med Hallvard på tur kan du garantert få
deg nytt profilbilde. Han har tidligere levd livet og klappet både
hai og tiger, men nå vil han finne roen og en jente å klappe
isteden.
Bill.mrk: Kroa
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Interesse/sjekkereplikk sendes til spikers@aarhonen.no . Husk “bill.mrk.”! Så blir det videresendt til din utkårede snarest.
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Top 25 facts
Petter Chuck Tufte

Tekst: Bjørnar Valøen
Foteredigering: Ådne Skansgård Dybdalen
25. Jesus gikk på vannet. Petter Tufte svømmer gjennom jorden.
24. Petter Tufte har en bjørnefell på rommet. Bjørnen er ikke død, den er bare redd for å bevege seg.
23. Førskolelæreren ber alle barna telle så langt de klarer. Petter Tufte telte til uendelig - to ganger.
22. Petter Tufte trekke aldri ned på toalettet, han skremmer skiten ut av det.
21. Petter Tufte kan skjære gjennom en varm kniv med smør.
20. Petter Tufte og Batman slåss en gang, taperen måtte ta alle nattevaktene.
19. Når Petter Tufte tar en selfie, får han likes før han har postet den.
18. Petter Tufte kan tenne et bål ved å gni to isbiter mot hverandre.
17. Petter Tufte kan kvele ei pute med en person.
16. Når Petter Tufte tar push-ups løfter han ikke seg selv opp, han dytter jorden ned.
15. Petter Tufte ble en gang bitt av en klapperslange. Etter flere timers smerte og svimmelhet døde klapperslangen.
14. Petter Tufte kan vinne fem-på-rad med kun fire brikker.
13. Når Petter Tufte krysser veien må bilene se seg godt om til begge sider før de kan kjøre.
12. Petter Tufte lyver ikke. Han bare endrer fakta.
11. Orginaltittelen til Alien vs Predator var Alien and Predator vs Petter Tufte. Men den ble kanselert siden ingen går på
kino for å se en 20sekunder lang film.
10. Petter Tufte bruker ikke klokke. Det er han som bestemmer hva klokken er.
9. Petter Tufte er grunnen til at terrorister gjemmer seg i huler.
8. Petter Tufte måtte en gang møte virkeligheten. Virkeligheten tapte.
7. Den sveitsiske hæren bruker Petter Tufte knife.
6. Petter Tufte leser ikke bøker, han bare stirrer på de til de gir ifra seg all informasjon.
5. Petter Tufte og Supermann hadde en gang en slåsskamp hvor taperen måtte gå med underbuksen utenpå buksene.
4. Døden hadde en gang en nær-Petter Tufte-opplevelse.
3. Når monstre går og legger seg sjekker de under senga for Petter Tufte.
2. Petter Tufte er grunnen til at Waldo gjemmer seg.
1. Da Alexander Graham Bell oppfant telefonen hadde han 5 ubesvarte anrop fra Petter Tufte
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1. Hva skjer i Påsken?
2. Har du hatt sex på Lerka?

Grunnet svært sjenerte byggstudenter (Skjerpings!) blir det dette nummeret en annonym-spesial.

“Jenny”
1. Jeg skal til søsteren min i Skotland. Stikkord for turen
er øl, rave og sekkepiper!
2. Nei, men det er det eneste jeg tenker på å få gjort.

“Ole Kristian”
1. Jeg skal på Hafjell fordi Pappa har fått hytte gjennom
jobben. Ganske stek opplegg egentlig.
2. Er aldri på Lerka, BI er mye mer stek.

“Andreas”
1. Skal til England å se fotball. Hater fotball, men dama
heier på Everton så jeg må bli med.
2. Ja, eller skal ha det etter at jeg blir med dama på den
fotballturen.

“Marie”
1. Skal på tur til Maga. Episk stemning der.
2. Ja. Det er anonymt, ikke sant?

“Ragnhild”
1. Jeg skal på hyttetur med familen. #GarraSteming
2. Kommer tidlig tilbake fra påskeferie, så kan hende jeg
fikser det da.

“Thomas”
1. Blir i Trondheim, bare 6 uker til eksamen. Viktig å
starte tidlig
2. Toppidretsutøvere avstår fra sex før konkurranser, jeg
25
gjør det samme i studietiden.
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Marie (2.) og Fredrik (4.) kline etter Byggbangkonsert.

Frida (3.) og Sondre (3.)var på
date.

“Bodegaen er helt greit det!”
Amalie (2.)

Thea (3.) ble observert ved et butikkhjørne en tidlig torsdagskveld
med ukjent mannlig følge.

Hermine (1.) og Sondre (3.) fant
virkelig tonen under ÅL og ble
senere observert på vei ut av det
ene toalettet sammen.

“Problemet med Paradise er at
man blir filmet” Mak (2.)

Brit (1.) ble observert i
guttegarderoben mange ganger
under ÅL.
Vilde (1.) og Johannes (3.) kline til
mange ganger under ÅL.
Det ble lite luft i badstuen under
ÅL, så Caroline (3.) ga Peder (1.)
munn til munn flere ganger.
Jens (5.) og Hege (5.) forsvant
plutselig sammen under middagen
i ÅL og var borte i 30 min…

Erika (2.) og Mak (2.) satt hånd
i hånd store deler av revyen til
kjemi.
Hele 3 gutter har funnet kjærligheten etter kontaktannonse i
byggromantikken.
Sjekkereplikk Hege (5.): “Har du
fått et strykejern i trynet? Du ser
jo helt strøgen ud.”
Vegard (1.): “Man blir ikke full av
mat, men mett av øl.”

Under ÅL ble det flere ganger observert at tredje- og femteklassing
bedrev typiske vikingaktiviteter på
Vikingrommet (Redacteur antar at
det på forhånd var konsumert en
del mjød).
Det virker som Elinor (1.) og
Mathias (1.) har funnet tonen i det
siste.
Elisa (2.): “Vær først pulevenn.
Finn så ut om han kjærestemateriale.”

Legg meg til på Snapchat:
aarhonen_gossip
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GOD PÅSKE!
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