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Redactionen

Hei, folkens! Det er meg, deres nye Redacteur.
Jeg gleder meg masse til å gi dere tekster, artikler og bilder som 
dere kan le av, bli rørt av og til og med bli litt tent av. Jeg vil i løpet av 
mitt år som Redacteur forhåpentligvis bli husket som fyren som tok 
det litt for langt. Som min gode venn Mr. Pimp Lotion en gang sa i 
en mindre kjent sang: “Lever uten grenser og det får konsekvenser”. 
I dette tilfellet skal jeg lage Spikers uten grenser og jeg har på ingen 
måte tenkt å ta ansvar for disse konsekvensene. Det er derfor vi har 
en Sjefredacteur til å ta støyten.

For de som ikke kjenner meg så godt og vil bli bedre kjent ved å 
dele sine egne og sine nære venners dype hemmeligheter med 
meg, er snappen min aarhonen_gossip. Alt som sendes inn holdes 
nogenlunde konfidensielt. I hvert fall fram til neste utgave av Spikers.
Jeg er ellers en glad kar som elsker naturen, lange turer langs 
stranden i måneskinnet, kaffen på høna, god kok og en god fest. 

Uansett, nok om meg, den delen her skumleser man vel bare 
uansett. I dette nummeret kan jeg by på skinke à la Holmbek&Finne, 
spicy intervju med den nye Kanzleren og mye mer. 
Med det vil jeg bare si at jeg håper dere nyter påsken og at alle får 
seg en god velfortjent ferie.

Bon appétit!

Andreas Nedal Kværnstuen
Redacteur
H.M. Aarhønen 

redacteur
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Hokfossen har blitt studert enda en gang, steinprøven har blitt gjennomført, vårværet kom til 
Trondheim en liten tur før det forsvant igjen, og viktigst av alt, vi har fått en ny utgave av Spikers 
med en helt ny Redacteur. Jeg er også ny, ble valgt inn på generalforsamling som Sjefredacteur 
som den sjette i rekken. 

Sammen med Andreas, Henrik og Lillian, henholdsvis Redacteur, Nettmester og Sjæfus Blæstus, 
og gjengisene i Redactionen, skal jeg gjøre mitt ytterste for å sette preg på det kommende året og 
gjøre det til noe man ser tilbake på og tenker “det var fett”.  Vi har mye å se se fram til, med blant 
annet  festival og 110-årsjubileum, og jeg gleder meg utrolig mye til å ta del i alt det fantastiske vi 
byggstudenter klarer å stelle i stand. 

Jeg må si at jeg lever litt etter regelen «enten så går det bra, eller så går det over». Regelen kan 
brukes på alt mulig, for eksempel når jeg må ta støyten for de gangene Redacteur drar strikken litt 
for langt, eller når jeg kjører bil. Ellers så lider jeg (som min forgjenger Julia) av tidvis mye FOMO. 
Jeg vil så gjerne kunne få med meg alt på tross av manglende antall timer i døgnet, så jeg ber 
dere om at alt dere har av sladder, overhørt/-sett, sitater, ideer, innspill og annet div. ønsker jeg 
veldig gjerne å få på mail: sjefredacteur@aarhonen.no (eller snap aarhonen_gossip, ønsker gjerne 
mange flere blinkskudd!). Eller slå av en prat på Høna.  

Til slutt vil jeg be dere nyte påsken før eksamenskjøret kommer for fullt, der alle mann sitter og 
trøkker gamle eksamensett på Lerka til langt på natt. Men pass for all del på å komme seg ut 
mellom slagene, spill kubb og nyt et par-ti øl i Høyskoleparken. Og når ikke Trondheims vær spiller 
helt på lag (en sjelden gang), hva er da bedre enn å sette seg ned med en rykende fersk utgave av 
Spikers Kårner.  

Sigurd Aasmo Finne
Sjefredacteur
H.M. Aarhønen

SJEFredacteur
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KanzlerVår nye

Funfacts om Petter

- Kommer fra der fyrstikkene gror.
- Har ikke lappen.
- Mistet håret som barn. Bruker tupé.
- Sendte inn rekorden for “hooket med flest under 
RT” til Guinness World Records, men fikk ikke svar. 
- Tror på hardt arbeid, pågangsmot og turer til 
Køben for å lette på trykket.
- Han er stamkunde hos Dreams.

Hva gjorde at du stilte som Kanzler?
Vil bli høyhet, er ganske fett å ha “Kanzler” med på CV-en, fet dalje. 

Hvordan skal du skape bedre samhold innad i Aarhønen?
Vet ikke helt, men blir i hvert fall god stemning på fest når jeg setter på 
Spacebound 2019. 

Hvilke egenskaper har du som gjør deg til en god leder?
Jeg er over 185 cm. Også er det jo godt at det er en mann i sjefsstolen igjen, 
slik at vi stiller like sterkt som de andre store linjeforeningene på Gløs. 

Tanker om det nye Hovedstyret?
Kjedelig at det ikke er noen førsteklassejenter, men jeg er jo ikke kresen. 

Hva vil du oppnå i løpet av det kommende året som Kanzler?
Vil prøve å bestå oppkjøring for klasse B. Kanskje lage meg LinkedIn. 

Enda en generalforsamling har blitt holdt, og vi har med det fått en ny Kanzler. For å bedømme 
om han er skikket til dette ærefulle vervet, har Redactionen intervjuet vår nye leder.

Tekst: Julia Fresvig & Sigurd Finne Layout: Julia Fresvig
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1   Hvilken drink deler sitt navn med en 
engelsk dronning?

2   Av hvilken plante lages tequila?
3   Hva er amarillo, cascade og 
centennial alle varianter av?

4   Hva er USA sin nasjonaldrink/sprit?
5   Hvilken drink lages med rye whiskey, 
en sukkerbit, bitters og sitronskall som 
garnityr?

1   Hva er den beste pokerhånden man 
kan få?
2   Hvilke to brikker inngår i en passant 
i sjakk?
3   Hvilket brettspill kan oversettes til 
«jeg spiller» fra Latin, og forbindes også 
med tips og triks i Forsvaret?
4   Nevn eller beskriv minst 4 av spillene 
fra Squid Game (en lek for hver av de 6 
rundene).
5   Hva er det mestselgende brettspillet 
gjennom tidene?

1   Hva heter NRK-serien som følger 
unge politikere i valgkampen før 
stortingsvalget 2021?
2   Hvilke 3 partier på stortinget er under 
sperregrensa?
3   Hva heter kommunen i Viken som 
har gitt navn til regjeringsplattformen til 
Jonas Gahr Støre?
4   Hvilke ministerposter har Jonas Gahr 
Støre hatt?
5   Nevn minst to prominente politikere 
som har måttet trekke seg fra verv på 
grunn av en pendlerbolig.

1   Hvilket dyr kan oppnå høyest 
toppfart?
2   Hvilken farge har huden til 
isbjørnen?
3   Hvilket dyr skifter øyenfarge 
avhengig av årstid
4   Det er kun et pattedyr som kan fly, 
hvilket?

5   I hvilken familie tilhører oteren?

1   Hva het TV-programmet 
med Volodymyr Zelenskyj som 
hovedrolleinnehaver, som også er 
navnet på et politisk parti i Ukraina?

2   Hvem vant birkebeinerrennet 2022?
3   Hva heter militærøvelsen arrangert 
i Norge som fikk mye oppmerksomhet 
da et fly styrtet og fire amerikanere 
omkom?
4   Hva har inflasjonsmålet vært i Norge 
siden 2018?
5   Hvilken serie er nest mest sett på 
HBO gjennom tidene?

1   Hvilket år ble hovedbygningen 
ferdigstilt?
2   Hvor mange steder på gløs kan du 
kjøpe lunsj fra SiT?
3   Hva kalles plenen som ligger mellom 
Hovedbygningen, Stripa, Kjelhuset og 
EL-bygget?
4   Hvor mange etasjer er det i 
Sentralbygg 1?
5   Hva heter det store trebygget som 
ligger lengst sør på Gløshaugen?

1   Hva het spillet hvor Mario dukket 
opp for første gang?
2   Mario sin kjæreste er Prinsesse 
Peach, men hvem er kjæresten til hans 
bror, Luigi?
3   Hvem skal ha stemmen til Mario i 
den annonserte Mario-filmen som skal 
komme i desember?
4   Hvor mange Live-Action filmer finnes 
det av Mario?
5   Hva er etternavnet til brødrene Mario 
og Luigi?

1   Hva heter den nest største 
kryptovalutaen etter Bitcoin?

2   Hvilket år fikk 50-lappen nytt design?
3   Hvem sitt ansikt prydet den gamle 
500-lappen?
4   Hvilken aksje var i store deler av 
2021 i nyhetsbildet sammen med 
begrepet “Short Squeeze”?
5   Hvilken fiat valuta som blir brukt i 
dag er verdt minst?

1   Hvilket svenskt metallband slapp 
nylig sitt femte album, IMPERA?
2   I hvilket norsk band spilte Varg 
“Greven” Vikernes, mest kjent for drapet 
på daværende bandkamerat Øystein 
“Euronymous” Aarseth?

3   Nevn fire av Metallica sine ti album.
4   Hvilket britisk band er kjent for hits 
som “Immigrant song” og “Whole Lotta 
Love”?
5   Hva heter vokalisten i Black Sabbath 
også kjent som the Prince of Darkness?

1   Hvilken type medisin er mest solgt i 
Norge?
2   Dysfagi betyr svelgevansker, hva 
betyr dyspne? 

3   Hva er kroppens største organ?

4   Hvor finner man trapezius-muskelen? 
5   Hvis leveren din svikter, hvilken farge 
får huden din?

1   Hvor mange nummer av Spikers blir 
(vanligvis) gitt ut hvert år?
2   I hvilken park ligger Speakers 
Corner?
3   Hvem troppet nylig av som 
Redacteur i Spikers?
4   Hvor mange plankebiter er det i 
logoen til Spikers Kårner?
5   Hvem er avbildet i dette nummerets 
midtside?

1   Hvilke år hadde norge 
folkeavstemning om å bli med i EU?
2   Hvilke to handelsområder er 
utelukket fra alle avtalene Norge har 
med EU?
3   Hvilket er det eneste direkte valgte 
institusjonen EU har?
4   Hvor mange nasjonalstater er med i 
EU?
5   Hvilke seks land kalles “de indre 
seks” og opprettet Den europeiske kull- 
og stålunion, forløperen til EU?

Aktuelt Geologi & MetallurgiPOLITIKK

Spill EUSuper mario

Spikers GløshaugenPenger

Alkohol MedisinDyreriket

Svarene finner du lenger bak i avisa

PAASCHENØTTER
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R e t n i n g s v a l g
Tekst: Johanne Simonhjelll | Layout: Lillian Gretland

Vi har kommet til den delen av året hvor 2. klassingene skal velge hovedretning. Mange 
føler nok at valget kanskje er vanskelig, da det kan være mange av retningene som 
virker spennende. Dersom du er usikker på valget ditt, kan det anbefales å kontakte 
studieveileder og/eller faglærere innenfor de ulike retningene. Og frykt ikke: det er alltid 
mulig å velge hybrider av de ulike retningene slik at man skaffer seg litt kompetanse på 
tvers av retningene – ettertraktet byggstudent er du uansett!

Konstruksjon
Er du av typen som syntes fag som mekanikk 1&2 og BM1 var spesielt spennende, kan 
konstruksjonsretningen være veien å gå. Dette er kanskje en retning som passer best for 
deg som liker å regne på ting, og som kanskje trives godt med teoretiske tilnærminger til 
problemstillinger. For å kunne bygge trygge hus og konstruksjoner, må vi ha innsikt i kreftene 
og påkjenningene som virker fra miljøet og hvordan fundamenteringen kan være. Formgiving 
og styrkeberegning står sentralt i konstruksjonsfaget, sammen med utvikling og bruk av 
informasjonsteknologi og avanserte regneprogrammer. Gjennom studiet brukes laboratorier 
og verksteder aktivt for å vise og forklare oppførselen til materialer, konstruksjonsdeler og 
sammenføyninger. 
Kompetansen man får dersom man velger konstruksjonsretningen er kanskje spesielt ettertraktet 
innenfor konsulentbransjen. Mange byggstudenter sikrer seg tidlig sommerjobber innenfor 
disse ulike firmaene. Oppfatningen til de som går konstruksjonsretningen er at foreleserne er 
veldig gode og at det er lett å skaffe seg en spisset fagkompetanse. Mange av foreleserne har 
drevet på med sine fagfelt i tiår og er i tillegg kjent for å være veldig pedagogiske (noe mange 
av dem til og med har vunnet priser for). 

Vann og miljø
Savner du fag som hydromekanikk, kjemi eller BM2, kan VA være retningen for deg. På studie-
retningen vann og miljø får du lære om vann- og miljøtekniske problemstillinger, særlig knyttet 
til bruk av vannressursene og vern om disse. Tiltak for vern av naturmiljøet og vassdragene er 
sentralt i spesialiseringen.
Det er litt færre som velger denne retningen enn konstruksjon eller bygg og anlegg, noe som 
gjør at man også blir bedre kjent med de man går i klasse med og kanskje også kommer tet-
tere på foreleserne. Det er også av oppfatning av de som velger denne retningen at det er 
mindre arbeidsmengde innenfor denne retningen enn BA eller K. Retningen gir mange mulig-
heter, og man kan etter endt studietid arbeide med alt fra globale problemer som å sikre rent 
drikkevann til flest mulig i fattige land, til erosjonssikring, grunnvann eller utbygging av vass-
drag. Det ryktes også at det i arbeidsmarkedet er spesielt stor etterspørsel etter VA-ingeniører 
i fremtiden, så her er det nok også stor sannsynlighet for at du skaffer deg jobb før du er ferdig 
med masteren. 
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Veg, transport og geomatikk
Den beste introduksjonen til denne retningen fikk man kanskje gjennom BM3, så om 
du likte dette faget eller om du tilfeldigvis har en drøm om å være med å bygge ferjefri 
E39, kan dette være retningen du bør velge.  Denne studieretningen har hovedfokus 
på kunnskap om planlegging, utforming, bygging og vedlikehold av infrastrukturen på 
samferdselssektoren, samt geomatikk som omfatter registrering, behandling, bruk og 
presentasjon av målinger på land og til havs. 
Slik som de andre retningene, er det også her mange gode forelesere som gjør det 
lille ekstra for studentene sine. Retningen i seg selv er kjent for å være ganske liten, noe 
som gjør at man blir kjent med alle i klassen og får et godt klassemiljø. Det ryktes også 
om deilige arbeidsplasser i 5. klasse og generelt mindre arbeidsmengde enn de andre 
hovedretningene. Det at det er så få som går denne retningen, gjør også at man blir 
spesielt ettertraktet ved å gå her. 

Kyst og arktisk

Bygg og anlegg

Innenfor kyst- og arktisk kan du spesialisere deg innenfor enten kystteknikk, offshore 
vind eller arktisk teknologi. På denne studieretningen lærer du om design og drift 
av infrastruktur langs kysten og i nord. Hovedvekten i det du lærer baserer seg på 
infrastrukturens interaksjon med bølger, vind og is. Er du av den eventyrlystne typen, 
kan du til og med ta et semester på Svalbard, hvor man er garantert å se mer av det 
man lærer om i praksis. 
Det at retningen er noe mindre enn de andre retningene, går derimot ikke på bekostning 
av kunnskapen som foreleserne innenfor de ulike fagene har. Spesialiserer du deg 
innenfor denne retningen, er du derfor garantert å inneha unik kompetanse innenfor 
både konstruksjonsteknikk og marinteknikk. Dette er spesielt ettertraktet innenfor 
offshorevirksomheter, havbruk- og byggeprosjekter. 

Dersom du er interessert i byggeplasser med mye aktivitet og/eller du kanskje ønsker en praktisk 
tilnærming til problemstillinger heller enn rent teoretiske, kan bygg- og anlegg være noe for 
deg. På denne studieretningen lærer du hvordan planlegge, utforme, lede, bygge, forvalte og 
utvikle alle typer bygninger og anlegg. Byggeprosjektene spenner fra enkle bolighus til veier, 
broer, tunneler, vann- og avløpssystemer, oljeplattformer og større samferdselsanlegg som 
jernbane og flyplass.
De som allerede har valgt denne retningen, melder om særdeles gode forelesere, som er 
anerkjente både på NTNU og i Norge. Foreleserne underviser typisk i flere ulike fag, så du møter 
de gjerne flere ganger igjen i løpet av studietiden. Har man valgt denne retningen, er det også 
veldig lett å skaffe seg relevante sommerjobber, da det er like relevant å søke hos en lokal, liten 
entreprenør som en stor nasjonal byggherre. Det er også gode arbeidsmuligheter etter endt 
studie, da de ulike aktørene på markedet gjerne kjemper om de beste BA-studentene. 
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Lisas mathjørne
SJOKOLADEOSTEKAKE MED 

BROWNIEBUNN
Tekst: Lisa Pirela | Layout: Helena Larsen

Temperaturen stiger og sola titter så forsiktig fram igjen. Det er vår. I denne 
forbindelse hadde dere kanskje ventet en litt lettere oppskift, en salat for eksempel. 
Men det føltes ikke helt rett enda. Her kommer derfor oppskriften på en superdigg 
og MEKTIG kake som ikke er for den som ikke liker sjokolade… Denne deilige 
sjokoladeostekaka med browniebunn er kjempefin å dele med mange... Eller ingen. 
Jeg dømmer ikke.

Smelt smøret og la det avkjøle seg litt. I en annen bolle, 
bland sammen de tørre ingrediensene. Rør inn smør og egg. 
Klargjør en rund form*, ca. 24 cm i diameter, med bakepapir 
i bunn og smør og kakao (istedet for mel) rundt kantene. 
Hell røra oppi. Stek så midt i ovnen på 175 grader i 30-35 
minutter. La kaka avkjøle seg i ca. 30 min, ta av ringen og 
vask den. Sett gjerne kaka i kjøleskapet til den blir kald. 

*Det er best å bruke en rund form hvor du kan ta av ringen 
rundt og dermed dele formen i to. Har du ikke dette, kan du 
bare se bort fra alt som har med formen å gjøre. Kan også 
lages firkantet, for all del. 

Smelt sjokoladen og avkjøl den. Bland ost, fløte, melis og 
vaniljesukker i en bolle og pisk det til en tykk krem. Vend 
forsiktig inn den avkjølte sjokoladen, slik at du ikke slår all 
luften ut av kremen. 
Fjern bakepapiret fra browniebunnen og legg den på et 
kakefat. Sett den vaskede kakeringen på, rundt kaka, og hell 
ostekremen oppi. Glatt til toppen. Legg litt plastfolie over 
ringen, ikke ned på kaka, og sett i kjøleskapet i minst 8 timer, 
gjerne over natta.
 
Når du er klar til å servere kaka, kan du gjerne pynte den 
med litt hvit eller annen sjokolade. Personlig er jeg størst fan 
av å strø litt bakekakao over, da dette ikke gjør kaka noe 
søtere enn den allerede er. På bildet er kaka dekorert med 
karamellsaus og hvit sjokolade. 

 BROWNIEBUNN:

250 g sukker
150 g hvetemel
4 ss bakekakao
1 ts vaniljesukker
En klype salt
2 egg
150 g smør

 OSTEKREM:

300 g melkesjokolade
200 g naturell kremost
3 dl fløte
100 g melis
2 ts vaniljesukker
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DEN FORSVUNNE PEKESTOKKENDEN FORSVUNNE PEKESTOKKEN
PÅSKEKRIM:PÅSKEKRIM:

Tekst og bilder: Filip Fredheim og Håkon Urdahl | Layout: Susanna Hsu Hals

Løsning: Detektivene hadde mistanke om at Arild selv ville stjele den verdifulle pekestokken, for å få igjen på forsikringa. Mens Høna snakket med 
Arild, tegnet Egget opp et momentdiagram på trykksiden (!) av en bjelke. Da feilen var rettet opp dagen etter visste de at det måtte være Arild, kun 
Arild ville rettet på et momentdiagram midt i akten av å begå forsikringssvindel, og han er dermed avslørt som skurken.
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9 gode GRUNNER TIL Å DATE THOMANDER9 gode GRUNNER TIL Å DATE THOMANDER

byggromantikkenbyggromantikken
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Vårtegn på Lerka
*Leses med Morgenstemning av Edvard Grieg spillende i bakgrunnen*

Aah - våren er endelig her og vi kan omsider riste av oss en snøtung vinter 
og skue mot varmere tider. Studenter på hele Lerka treffes av de vakreste 
elektromagnetiske stråler og tripper rundt i gangene som knupper klare til å 
blomstre. Det vil si, de som sitter der man får sollys på Lerka da. Som for så 
vidt kun er på Egget mellom klokken 12.37 og 12.42 når solen ikke blokkeres 

av ZEB-bygget. Men uansett. Alt det vakre våren bringer med seg. For 2022 inkluderer dette 
– skal vi se – fleskebussreiser med Torleif til systembolaget i Åre, et nytt inkompetent HS, samt 
krig og flyktningkrise i Europa. Da var lista satt.

Vi befinner oss ved et veiskille... Som for en cosinus-kurve hvor π < x ≤ 2π, nærmer vi oss 
en bølgetopp i antall eksamensstressede studenter som stresser seg tilbake til lesesalen. 
Om du er av typen B-menneske, kan du bare glemme å finne deg en adekvat sitteplass for 
eksamensforberedelsene. Referer til Spikers 1. utgave for 2022 for rangering av soveplasser 
på campus, for å tidlig nok kunne kapre deg noe bedre enn et kvart bord som vipper på 
vrimle. Men se lyst på det, kanskje den tilfeldige gruppen medstudenter du havner med 
har kokt samtlige øvinger dette semesteret, akkurat som deg selv, og har et tørkle raskt 
tilgjengelig som du kan tørke tårene med.
 

Om du føler at oppmøte på campus før 06:30 er for tidlig, og ikke verdt tapet av nattesøvn 
- du var jo tross alt enten på torsdagsquiz på kroa (håper jo litt på at de har klart å snekre 
sammen hvertfall én siden skrivende stund), bedpres med åpen bar eller bare brukt enda en 
billig unnskyldning for å jakte på DT – så frykt ikke! Heldigvis har menneskets optimale middel 
for transport i urbane strøk gjort sin retur. Enten om du bruker Voi, Ryde eller Tier, er veien til 
Lerka kortere enn noen gang. Bare pass deg for store ansamlinger av grushauger da. Og det 
glatte strekket med blankpolert  is langs den skyggelagte delen av fortauet som har seigere 
viljestyrke enn Petter har godt øye for førsteklassinger (ikke noe hat Petter, jeg leste det i 
intervjuet ditt). Ja, og ikke glem Trondheims 17-åringer som kjører lett-motorsykkel uten potte 
opp og ned Elgesetergate, til irritasjon for alle ikke-pubertale beboere med hørsel. Våren er 
bare helt herlig. 

Jeg avslutter med en appell til deg som er av den sjeldne vare. Den hardtarbeidende 
modell-studenten på fremste rad i forelesningssal. Du som våkner i kaldsvette om nettene 
når du husker at du enda ikke har gjort de frivillige oppgavene i øvingen som har frist om 
tre uker. Vær s snill: Ta nesa opp fra din iPad pro, gni deg i øynene og se ut vinduet. Kan du 
se den eksklusive guttegjengen av elite enspretten-spillere som ler der de utfolder seg i 
solflekken sin? Eller han som har på seg shorts til tross for at det enda kun er 7 plussgrader, 
traske omgitt av løvetann som kjemper seg opp av sprekker i asfalten. Og kanskje du må 
sjekke varslene dine, hvor du ser at du er invitert på en pils i Høgskoleparken i ettermiddag. 
Nyt det! Reis deg fra plassen din på vrimle i 2. etasje, hvor ventilasjonsanlegget er fullstendig 
ikke-eksisterende som gjør at det ville virket kjølig i en finsk sauna, og ta med 
deg lunsjen din ut på terrassen. Grip sjansen mens du kan, Trondheim har 
ingen garanti for at det ikke snør igjen innen sommeren. Våren har endelig 
kommet til Lerka!

TEKST: Filip Oliver Fredheim | LAYOUT: Lillian Gretland
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5 enheter

5 (7 ) PÅ  Å L
Tekst: Andreas Kværnstuen | Layout: Susanna Hsu Hals

Jeg har vært på ÅL og møtt godtfolket i Hennes 
Majestets rike. I den anledning tok jeg meg friheten 
til å ha en liten markedsanalyse slik at jeg som ny 
Redacteur lettere kan appellere til leserne. Derfor 
brukte jeg lang tid på å finne seks spørsmål som var 
designet slik at de på en diskré måte kunne få innsikt 
i intervjuobjektets psyke og underbevissthet.

SPØRSMÅL

1. Beskriv deg selv på ÅL med 3 ord.
2. Fuck, Marry, Kill i nye HS?
3. Hva er det sjukeste du har gjort til nå?
4. Badstue eller stamp?
5. Hva er livsmottoet ditt?
6. Hva er planen for ikveld?

Ukjent (10-15?)

1. Tight liten dametights
2. Fuck Sigurd, Marry Petter, Kill Maria
3. Ble fotografert av noen randoms på Bunnpris på 

grunn av kostymene våre
4. Stamp! UTEN KLÆR!
5. “Spist er spist, pult er pult.”
6. Lang samtale med edruvakta

Ole Morten Aasum (2.)

6 enheter

1. Førstehopper, Ansvarsløs, 
Kanakas

2. Fuck Astrid pga Incest i CG 
#Tradisjon, Marry Petter 
(Kanzlerfamilien vokser), Kill 
Skule, men tviler på at vi får det 
til (ref. GenVors ;) )

3. Hoppet på ski. Møtt opp på ÅL.
4. Stamp (samstemt)
5. “Fake it till you make it” -Anna 

“Runa backer” -Runa
6. “Ha null ansvar og bli dritings” 

-Runa. Anna backer.

Runa Herdisdatter Kierulf (3.) og 
Anna Bjørnøy Dørheim (5.)

Redacteurs kommentar:
Dette er et prima eksemplar av den gjennomsnittlige ÅL-
deltageren. Perfekt for analysen. Helt klart.

Redacteurs kommentar:
Klassisk. Forventer det samme av Petter neste år.
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5 enheter

1. Gira, Glad, Snømann
2. Fuck Kanzler, Marry Audun, Kill Sigurd
3. Dødset fra 20 m og ble verdensmester
4. Stamp
5. “Fake it ’til you make it”
6. Skal på Gudenes natteliv på Samf og feste til i morgen tidlig

Asbjørg Nesje (1.)

Redacteurs kommentar:
En verdensmester! Slike folk vil vi ha i Hennes Majestets rike. 
Neste Spikers kan være ekskluderende til alle som ikke bærer 
en slik tittel eller en tilsvarende, f.eks. Æg.Tech.

Akkurat passe

1. Hellig. Vakker. Full
2. En søster puler aldri, men fuck Skule.
3. Blitt med i Beton
4. Stamp
5. “SKÅÅÅÅL!”
6. Drikke.

Søster Tøffel (3.)

Redacteurs kommentar:
En søster av få ord. Jeg følte likevel et snev av 
hellighet og dyp serenitet fra hennes svar. Lurer på om 
hun er singel?

Edruvakt8-10 enheter

1. Fyr og Flamme/Go Edru Vakt
2. Fuck Petter, Marry Audun, Kill 

Kristian
3. “Knakk tanna på en rodeookse” 

- Henriette 
“Jeg også” - Camilla

4. Camilla: Badstue 
Henriette: Stamp

5. “Sett pris på sola!” -Begge
6. “Bli dritings” -Henriette 

“Passe på Henriette” - Camilla

Henriette Haavind Apalnes (1.) og 
Camilla Nguyen (1.)

Redacteurs kommentar:
Det er en synlig korrelasjon mellom folks forkjærlighet for stamp og antall enheter 
konsumert. Hvis tallet er over null, er stamp foretrukket.
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Pissoaretikette
Hvem vanker rundt den gule oase? Hvordan opprettholder man riktig 

etikette ovenfor sine rekkekamerater?

Alene: Du har skutt gullfuglen! Du har nå 
mulighet for å fritt og kreativt urinere slik og 
hvor det passer deg. Kanskje prøve litt mer 
knekk i beina? Hva med å prøve å flytte snusen 
som ligger i bunn hele veien bort
mot sluket? 

Optimal plassering: Slipp kreativiteten løs!

Stappa: Ved stappa renne, kan dette tyde på 
svært god pissoaratmosfære. Du som ønsker å være 
rekkekamerat, burde ha satt deg godt inn i gjelde 
etikette før du hiver deg med. Ved den minste tvil på 
skikk og bruk av renna, anbefales det med største 
diskresjon å innta toalettbåsene. Det er ved renna 
den gode samtalen føres. 

Optimal plassering: Der det åpner seg plass.

Bruinspektøren: Møter deg gjerne med et blikk 
idet du inntrer latrinelokalet. I de fleste tilfeller vil 
han også inspisere brua mens du står i renna, da 
vedkommende har en tendens til å dra vannlatning 
ut i tid. For å skape den gode pissoaratmosfæren, vil 
det være ønskelig å gjengjelde inspeksjonen.

Optimal plassering: Tre kvart pissoarlengde.
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Vennegjengen, du som outsider: Kjent 
utestedsproblematikk. Interaktiviteten til dine 
rekkekamerater øker i takt med promillen. Her 
er det viktig å lese renna med omhu. La dine 
rekkekamerater starte samtalen. Er du heldig, stifter 
dere et så godt vennskap at dere neste gang holder 
hender.

Optimal plassering: To kvart til en halv 
pissoarlengde.

Ristern: Rist med omhu. Enkelte individer har en 
tendens til å g å helt helikopter med snoppen for 
å sikre en knusktørr overflate. Slike mennesker bør 
unngås med største diskresjon. 

Optimal plassering: Halv pissoarlengde (minst). 

Mannen i midten: Den uslåelige 
”alfahannen” som breier seg på midten. 
Må omgås med omhu. Kan være svært 
snakkesalig, lite stråleproblematikk. Urinerer 
gjerne over et lengre tidsrom. Her må du 
selv kjenne på hvordan du ønsker å bli 
oppfattet av rekkekamerat. 

Optimal plassering: Fleksibel plassering.
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Correcteur’s; rant
Tekst: Iselin Skjølås

Noen vil si at å bruke tid på å irritere seg over ting ikke er verdt det. Andre, som meg, 
er uenige. Som korrekturleser i Redactionen og påtroppende leder av linjeforeningens 
pensjonistlag, er det kanskje naturlig at ganske mye kan få det til å rykke i min pekefinger. 

La oss starte med Lerka. HVORFOR må man bruke kort for å komme inn til absolutt ALLE 
rom? Hva ER tanken her, kjære, dumme NTNU? Det er jo for fader ikke sånn på resten av 
Gløs, i hvert fall ikke så hinsides overkill som på Lerka. Allikevel er man der da, dag ut og 
dag inn og leser, gjør øvinger og drar i forelesninger. Hva sitter man egentlig igjen med? Jo, 
7,5 lusne studiepoeng får man. At universitetet VÅGER å si at antall studiepoeng skal speile 
arbeidsmengde, er direkte frekt. Jeg har 60 studiepoeng i fransk, og arbeidsomfanget av det 
skal liksom tilsvare et helt år på bygg? Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte.

Én ting de fleste på bygg bruker tid på, ved siden av skolearbeidet, er kjæresten. Mer stabile 
par samlet på ett sted skal man lete lenge etter. Folka er jo praktisk talt gift, det er helt drøyt. 
Hva er irritasjonsmomentet ved dette, lurer du kanskje på? Det er jo umulig å være singel 
med en sånn gjeng! Møter du en søt fyr på ÅL som du vil prøve deg på, må du for Guds skyld 
huske å spørre rundt først, for sannsynligheten er stor for at han fortsatt er sammen med 
ungdomsskolekjæresten. Hadde dere i det minste vært gode wingmen og -women, men nei 
da, for dere rakk jo aldri å bli erfarne på byen før dere fant kvinnen/mannen i deres liv. Sabla 
mye tid går altså med til skole og kjæreste, istedenfor venner. 

Heldigvis ER det mye annet alle vi byggstudenter bruker fritiden på, for vi vil jo ikke bli 
fagidioter heller. Drikking er én av disse aktivitetene, og med drikking kommer drikkeviser. 
Særlig én drikkevise er godt brukt av byggstudenter: Lambo. Allikevel har tilsynelatende 
INGEN fått med seg hva den korrekte teksten er. La oss ta dette sakte. Du skal synge at du 
har drukket opp alt. Det er ingen, ikke én eneste, dråpe igjen. Ergo er teksten “se der fins EI 
dråpEN kvar”. Ikke “ei dråpe” som i “én dråpe”, men “ei” som i “ikke”! Dette kan verifiseres i 
Aarhøneklukkene samt andre linjeforeningers versjoner på nett – jeg har trippeltsjekket. 

Til slutt må jeg skrive noen ord om en korrekturlesers største fiende. Dette tegnet er fryktet 
og hatet av oss, men dessverre og av uforklarlige grunner elsket av mange av dere. Jeg 
snakker selvfølgelig om semikolon. La meg gjøre dette enkelt for dere. Det er verken fancy, 
kult eller elegant å bruke semikolon hver gang du er usikker på hvilken tegnsetting du 
skal velge. I stedet oppfattes du bare som en pretensiøs tulling. Lovavdelingen i Justis- og 
beredskapsdepartementet fraråder all bruk av semikolon i løpende tekst (Klarspråk, u.å.). 
Hør på Lovavdelingen! Den ENESTE gangen siv.ing-studenter virkelig trenger semikolonet, 
er for å skille mellom ledd i sammensatte oppramsinger (Språkrådet, 2022). Se svar på 
påskenøttene i denne Spikers-utgaven for eksempel på bruk.

Takk for at jeg fikk rante for dere! Det var meg en glede. 

Kilder: 
Språkrådet. (2022). Semikolon. Hentet fra https://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Skriveregler/
tegn/Semikolon/
Klarspråk. (u.å.). Semikolon. Hentet fra https://www.sprakradet.no/klarsprak/om-skriving/
sprak-i-lover-og-forskrifter/skriverad/tegnsetting/semikolon/

Layout: Jason Braanen
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Loddrett Vannrett
1a
1j
2a
2f
2i
2n
3a
3f
3m
4c
4f
4i
5a
5g

6b
6e
6h
6l
7c
7j
8a

8d
8j
8m
9a
9f
9i
10a
10l
11a
11f
12a
12m
13d
13n
14a
14h
14k
15a
15f

Timet og tilrettelagt
By i Italia
To like
Doktor
Eiendeler
Elektrisitet
Bolig av stoff
Malingsfirma
Forme metall
Bilskilt fra Halden
Nesten øde
Åpning av vindu
Matpakke
Therese Johaugs 
hjemsted
Tysk naziorganisasjon
Tall
Ny og … 
Dialektvariant av «nå»
Grønt mineral
Nettmester
Teskje

Variant av «jeg»
Drikk
Danmark
Skli!
Frekt uttrykk
Le
Sjæfus Blæstus
Stat i USA
Jentenavn
Spiselig sommerplante
Redacteur
Tøff
Treg utvikling
Avis i Lillehammer
Brennevin
Spillfirma
Ørn
I koordinatsystemet
Flyplass

1a
1b
1d
1f
1g
1j
1k
1l
1n

1o
2i
3c
3m
4k
4l
5b
5e
6f
7d
7j
7k

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

Upopulær russer
Varmt hodeplagg
Huskelapp
På gjensyn
Såret har blitt bra
Subtraksjonstegn
Moderne
TV-merke
De som bestemmer om 
du får ta abort eller ikke
Rik russer
Kødde
Kastetau
Sjefredacteur
Facebook
Ikke tykk
Kald dessert
Samstemt
Fakultetet vårt
Trøndersk uttrykk
Gallinas
Kona til Carl I. Hagen

Møbelbutikk
Bok av skinn
Egyptisk konge
”Løp” på hindi
Ikke basisk
Lysemitterende diode
Øverst på huset
Fantastisk by i Østfold
Syrisk president
Konstruksjoner
Sjømat
Adam og …
Klok fugl
Fisk
Smaker godt!
Vann og avløp
Nintendospill 
”Gå” på engelsk

Kryssord av Anna Grude Kristiansen 
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I et svakt øyeblikk skal Marie (3.) ha oppfordret lederen av Jubkom til å søke Jubkom.

”Jeg har mye i buksa mi, mine to snadderbarn” - Ole (3.) 

Bjelkeklangsladder:
“Du bør begynne i bjelkeklang”

“Men eg kan ikkje synga” 
“ Ikke alle i bjelkeklang kan synge altså”

    - Christine (3.) til Lisa (3.)

“Har litt lyst på en sånn MeToo-bølge i Aarhønen også.” - Nettmester (2.)

“Ta bilde av kuken min” - Jan (5.)

“Om han drukner så hold han under så vannstanden holder seg oppe”
 - Samtlige i stampen om ny barsjef på ÅL

“Jeg har satt ballene dine på lading” - Sjefredacteur (2.)

“Det er viktigere med livmor enn havregrøt” - Audun (1.)

“Har du smakt på ballene til Filip?” - Audun (1.)

“Faen jeg er så glad i meg selv” - Jesper (1.) 

“Jeg er svak for damer med styrebånd” - Ole Magnus (2.)

“Jeg tenkte vi skulle være litt fullere når vi gjør dette” - Julia (3.)  

“🎵Penger og plastikkplanker🎵” - Industriminister (2.) prøver å synge PAF.no av Karpe

“Hvis man først skal bli pegga må det være med ei gammal dame,  
det er jo fett” - Nettmester (2.)

“Dette er første gangen jeg har sett Shrek” - Socialus Gallinas (1.)  
på film- og pizzakveld under EPVU

“Jeg liker de jeg kan få fingrene inn i” - Redacteur (3.)

“Skal vi ta en kjapp en i varmen på lerka” - Henriette (1.)

“Åh, det var varmt det du spruta” - Sjefredacteur (2.)

”De har faktisk kommet veldig langt med selvkjørende kjøleskap” -Christine (3.)

”Oi shit! Vindmøller er jo en indikator på hvor mye vind det er” - Kanzler (2.)

”Det er jævlig mye penger! Jeg har mye penger liksom, men jeg har ikke SÅ mye”
- Nettmester (2.)

observert og overhørt
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Har du sladder eller noe annet 
tull du vil dele med oss? Legg 

oss til på snap!

Svar til paaschenøtter:  
AKTUELT: 1. Слуга народу (Folkets Tjener) 2. Andreas Nygaard og Astrid Øyre Slind 3. Cold Response 4. 2% 5. Euphoria. 
POLITIKK: 1. Folkevalgt 2. KrF, MDG og Pasientfokus 3. Hurdal 4, Helse- og omsorgsminister, og utenriksminister 5. Eva 
Kristin Hansen (stortingspresident), Hadia Tajik (nestleder), Kjell Ingolf Ropstad (partileder) GEOLOGI OG METALLURGI: 
1. Ghost 2. Mayhem 3. Kill ‘Em All, 1983; Ride the Lightning, 1984; Master of Puppets, 1986; And Justice for All, 1988; 
Metallica, 1991; Load, 1996; Reload, 1997; St. Anger, 2003; Death Magnetic, 2008; Hardwired… to Self-Destruct, 2016 4. 
Led Zeppelin 5. Ozzy Osbourne SPILL: 1. Royal flush (f.o.m. knekt t.o.m. Ess, av samme type) 2. to bønder 3. Ludo 4. Rødt 
lys Grønt lys, Dalgona (kjeksforming), Drakamp, klinkekule leker, Herdet/uherdet glass, Squid Game 5. Monopol SUPER 
MARIO: 1. Donkey Kong (1981) 2. Prinsesse Daisy 3. Chris Pratt 4. 1, Super Mario Bros. (1993) 5. Mario. De heter Mario 
Mario og Luigi Mario. EU: 1. 1972 og 1994 2. jordbruk og fiskeri 3. Europaparlamentet 4. 27 5. Belgia, Frankrike, Italia, 
Luxembourg, Nederland og Tyskland (daværende Vest-Tyskland) SPIKERS: 1. Seks 2. Hyde Park, London 3. Håkon Urdahl 
4. Ni       5. Avtroppende Hovedstyre PENGER: 1. Ethereum (ETH) 2. 2018 3. Sigrid Undset 4. GameStop (GME) 5. Iransk 
Rial. 1kr = 4833.28 IRR GLØSHAUGEN: 1. 1915 2. 8: CafeSito (2), Stripa, Realfagbygget; Kantinene (4), Hangaren, Element, 
EL-bygget, Kjelhuset; Rapido (1), Stripa; MySit (1),Oppredningen 3. Frimerket 4. 14 5. ZEB-laboratoriet ALKOHOL: 1. Bloo-
dy mary 2. Agave 3. Humle (ingrediens i øl) 4. Bourbon 5. Sazerac DYRERIKET: 1. Vandrefalk (over 350km/t i stup) 2. Svart 
3. Reinsdyr (gull på sommeren, blå på vinteren) 4. Flaggermus 5. Mårfamilien MEDISIN: 1. Kolesterolsenker 2. Pustevansker 
3. Huden 4. Ryggen/nakken 5. Blodcelle.

Per (2.) og Ole (2.) hadde 
bare en doc igjen, og måtte 
dele

H.H. Watt’n stiller 
mistillitsforslag mot 
Gallinasgjengen  
overfor manglende 
vafler på vaffeldagen

Vi stusser over at folk 
klaget over manglede 
skilting til ÅL

Pass på! Big Brother (aka. Kanzler) 
ser alt👀
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