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Forsidefoto av Hanne Overrein

Velkommen skal du være, kjære leser av Updateks første utgave i 2016.  

Det er med ærefrykt jeg nå overtar denne prestisjefylte stafettpinnen etter Anders. Det er store sko å 
fylle, men med en så fantastisk redaksjon på laget ser jeg frem til et spennende år.  

I denne utgaven finner du alt du ikke husker fra Åre eller nyttårsballet.  
Og ikke nok med det, vi i redaksjonen har testa ut dating-appen Tinder. Det ble mange matcher på en 
kveld, og jeg kan love at vi møtte på mye rart. Med ordrett pick up-line: ”Jeg har en lilleskje-posisjon 
ledig, hvordan vil du rangere dine cuddle-ferdigheter fra 1-10?”, konkluderte nok den nye redaktøren 

med at dette kanskje ikke var hennes neste trekk for å få oppfylt Trondheims kjærestegaranti. 
 

Så swipe til venstre for en mer detaljert oversikt, eller swipe til høyre for å hoppe i det!  
 

Much love, Hanne

REDAKTØRENS ANNMERKNING
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JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN
TEMA:

STYRETS SPALTE

Kjære Hybrider,

Jeg har visst i fire uker at jeg skal skrive styrets spalte, at 
fristen er 7. februar og at jeg skulle på hyttetur. Og her 
sitter jeg altså kl. 22:50 og skal starte nå. Jeg vil bare sove, 
jeg har 30 øvinger i sekken som burde rettes, rommet 
mitt skulle vært ryddet og jeg burde drukket mer vann, 
definitivt mer vann. Jeg hater meg selv noen ganger. Men 
det er i slike forferdelige situasjoner når man har vært på 
hyttetur, sovet ca. 10 timer totalt og er særdeles redusert, 
at man stiller seg de gode, innholdsrike, eksistensielle 
spørsmålene. Hvorfor har jeg utsatt dette til i dag? Hvor-
for gjorde jeg det ikke bare før jeg dro på tur? Hvilken 
løgn gjør jeg mest av «jeg skal aldri mer drikke i hele mitt 
liv» og «I have read the terms of agreement»? 

Men så til løsninger. For hva gjør man i slike situasjoner? 
Det første som slår meg er «outsourcing», kanskje jeg kan 
få noen i styret til å skrive den? Hmm, nei, det er kanskje 
litt kort varsel med tanke på at Hanne skal ha teksten om 
en time… Men vent, jeg kan outsource til det store vakre 
internett, for det finnes jo ikke noe det ikke kan løse. Så 
her har dere definisjonen på prokrastinering, jeg regner 
med flere kjenner seg igjen. Jeg lo i hvert fall godt! 

PROKRASTINERING

Etymologi
Fra latin pro, og crastinus, det som angår morgendagen.
 
Prokrastinering, kronisk utsettelsesatferd. Prokrastinering 
skilles gjerne fra beslutningsvegring og ubesluttsomhet, 
og også fra bevisst utsettelse, og viser typisk til gjennom-

føring: man blir ikke ferdig som planlagt. 

Prokrastinering kjennetegnes ved at utsettelsen skjer selv 
om personen vet at dette er negativt.

Studenter
Unge mennesker med dårlige arbeidsvaner er spesielt 
tilbøyelig til å prokrastinere. Forskning viser at prokrasti-
nering avtar med økende alder. 

Samtidig er det velkjent at prokrastineringsproblemet lett 
melder seg ved lange tidsfrister, stor frihet til å planlegge 
hverdagen som man ønsker, og når forventninger om 
god prestasjon foreligger. Det er derfor ikke overraskende 
at studenter, spesielt begynnerstudenter, er utsatt for å 
prokrastinere. 

Fordi utsettelse føles godt i et kortsiktig perspektiv, vil 
dette kunne føre til utsettelse selv om personen vet at ang-
er, ubehag og stress er de mer langsiktige konsekvensene. 

Jeg har kuttet den ned noe, full versjon kan leses på  
https://snl.no/prokrastinering. 

Men jeg har lært to ting av denne episoden.
 
1: Jeg skal aldri mer utsette noe til siste liten 
2: Jeg lyver for meg selv 
 
På vegne av styret 
Andrea Marie Festøy, leder 



«Jeg blir serr ikke full av Tyrkisk pepper, 
gutta»

«Det handler om å ta den dagen du har 
i bakken og gjøre den til den beste dagen 
i ditt liv. Når jeg har beina spendt fast i 
bindingene, det er da jeg er fri»
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SYNSPUNKT FRA 1. KLASSE
Tekst Håkon Molven

Dag 1: 

Uansett, søndag 17. januar 2016 møtte det opp en hard-
kokt gjeng førsteklassinger. Stemningen i bussen var til 
å ta og føle på, og vel over svenskegrensen åpenbarte det 
seg den smukkeste skibakken førsteklassingene hadde 
sett. «Er vi i Åre nå?» lød det bak i bussen. Nei, vi ble 
raskt forsikret om at dette bare var Storlien, i praksis en 
holdeplass på vår vei mot Jakten. Drømmer om 5. klas-
singer og MILFs ble imidlertid satt i baksetet på Storlien 
samvirkelag, der det var blivende russ så langt øyet 
kunne se. Enkelte hadde kun få dager i forveien stått 
skolerett etter anklager for å være syttenåringer med 
falsk ID på Samfundet. Det å plutselig stå ansikt til rygg 
med en femti meter lang kø med russejenter satt raskt 
driftene i gang. Men realiteten var knallhard, russejente-
ne var på vei hjem. I stedet skulle guttevalpene våre altså 
feste med storheter som Therese, som sies å være over 
30 år gammel. Først skulle naturligvis tacoen fortæres. 
Usikre kilder sier at det selges flere liter taco enn Jäger-
meister under skiweek. På kveldingen slo Gjøviks store 
sønn naturligvis på stortromma og dro på seg shortsen. 
Dessverre var «køen på Bygget lengre enn Mjøsa er brei» 
og han ble forpleid av både politi og lokale flickor. 

Dag 2:

Med bacon og Pepsi Max så langt øyet kan se, er det 
ingen sak å være klein i Sverige. Smell på ei litta tur 
i bakken og alt gruff er kurert. Med nett på rommet 
kunne det jobbes på Tindern hele dagen. Mye kan sies 
om Åre, men enda mer kan sies om Sverige. Visste du 
for eksempel at hver tredje svenske er blondine, og at 
hver tredje person i Åre er svensk. Med den oddsen var 
det bare å glede seg til Bygget – «i dag skal vi faen meg 
være der tidlig ass, gutta.» Først skulle det bare handles, 
men på Systembolaget var det tomt for hybriddrivstof-
fet Minttu og Jägermeister. Erstatningene ble i første 
omgang Minttu Black og Tyrkisk Peber. Alexandar den 
tyrkiske sultan ble født samme kveld. Da vi omsider 
kom inn på Bygget hadde vi vårt første møte med det 
sagnomsuste Hybridahjørnet. God stemning, men vi dro 
ikke til Åre for dansingas del. Friske i motet gikk vi på 
femteklassejakt, men måtte gå slukøret hjem da de alle-
rede var kapret for kvelden. «I morgen skal vi for faen 
være der TI ass, gutta.» 

Dag 3:

Dag tre, og vår tyrkiske venn våkner på gulvet. «Null 
stress da, gutta, jeg slipper å skifte før Bygget.» Ryktene 
sier at to andreklassejenter befant seg i en lignende situas-
jon. Der ble det imidlertid konkludert med at et truseskif-
te var alt som trengtes. Etter noen timer i afterskikø kom 
jammen meg ITGK-karakteren. Perfekt; kjempegrunn 
til å starte drikkinga, uansett om det var drukning av 
sorgene eller feiring. En person hadde ekstra god grunn 
til å feire. Han var endelig i besittelse av The Package™: 
Kjekkas, fire A’er på studweb og hjemsted Biri er det gylne 
trekløveret som bare kan bety én ting på Bygget. Det 
starter på f, slutter på itte, og er ikke fersk aids-smitte. No-
teres: Niseksgutta begynner å bli cocky og går på en smell 
på Systembolaget, snille andreklassejenter redder dagen 
med hederlig langing.

Dag 4: 

Ukas fjerde tacomiddag kvernes, tyrkerne som ikke lager 
klissete flekker overalt shottes. Stemningen nærmer seg 
vinduskarmen. «Gutta, skal vi rekke Bygget må vi faen 
stikke snart.» Stemningen krabber videre opp til mik-
robølgekomfyren. På Bygget ligner ratioen den til Stjørdal 
MC-klubb. Vi stikker direkt på nach. Hverdagsheltene an-
kommer med Maxburgerposer like før säkerhetsvaktorna, 
som ikke vil bestikkes. Det akes. «Gutta kødder ass,» 
peser en trøndersk kanonkule før han suser forbi i den 
lokale akebakken. Heller ikke denne gangen bøter noen 
med livet. I en siste krampetrekning går de gutta som 
enda ikke har hatt femkant (eller ikke fikk være med) fra 
dør til dør med et budskap signert Pusha T, Kanye West, 
A$AP Rocky og Swaggy-Knæ. Tacorestene deles ikke. 

Hva er en god jeger? Ifølge Petter Cornelius Eiken i 2B på bygg er en god jeger en som hører godt, er          
oppmerksom, treffsikker, rask, smidig og tilnærmet luktfri. De beste jegerne har ofte militær hudfarge, sies 

det. Men hvor gode jegere er årets kull hybrider?
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SYNSPUNKT FRA 5. KLASSE
Tekst Therese Torgersen

Dag 1: Tradisjon

I tradisjonen tro, sto vi opp klokka altfor tidlig for å rekke 
bussen fra hovedbygget til Åre, som går tidlig. Eller nei, 
vent litt. Går i 5. klasse nå, da kjører man bil til Åre. Dess-
uten gikk ikke bussen før. 

Samma det, siste gangen i Åre. Siste mulighet til å runde 
bygget, hvis du skjønner hva jeg mener, hoho! Regelen er 
som vanlig; det skal være minst en person ekstra i senga, 
preferably fra en annen linje (er tross alt eldst, så alt fra 
Hybrida blir barnerov). Kjærleik for en kveld er bedre enn 
ikke noe luv. 

Selv i en så ung linjeforening som Hybrida har vi tra-
disjoner, spesielt når det kommer til Åre. En av disse 
er Hybrida-hjørnet! Andre etasje Bygget, musikk type 
allsang, bartendere type hot, hybrider type kåte og fulle. 
I alle mine år som hybrid, har jeg aldri sett et så stusselig 
hjørne. 

Men dette var langt fra den første tradisjonen som ble 
brutt denne kvelden. Vanligvis pleier førstisene ha vors 
for alle som har lyst til å komme. Men ingen invitasjon ble 
sendt til en eneste sjel i 5. klasse, selv etter at vi gjorde oss 
bemerket som ekstremt habile «party-people» på back-to-
school party på kjellern. 
Det skal dog bemerkes at det var ikke bare de yngre trin-
nene som sviktet, 5. klasse stilte også svakt! Hvordan skal 
man kunne videreføre tradisjoner, når de som er hjørnes-
teinene ikke engang møter opp? 

Heldigvis var det en fra 2. klasse som synes jeg var søt, og 
naboene viste seg å være kule, så vi kunne leke med dem, 
om ikke annet. 

Dag 2: Monsterbakken, afterski & oppreisning

Dagen startet tidlig med lyden av Enrique Iglesias strøm-
mende ut av høytalerene, mens baconet surret i stekepan-
nen. Dagens store mål var å komme seg til Fjellgården, 
med ski på beina. De ivrigste av oss, var ute av døra 
allerede 10.30. Andre dro først på polferd, for å fylle opp 
med alkohol både i kjøleskapet og blodet. Med stigende 
rus, var det bare å ta langrennskia fatt. I kjent tour-de-ski 
stil var monsterbakken den siste hindringen for å nå mål. 
Skiene ble smurt med blått, ikke at det hadde noe å si, for 
fiskebein var det som gjaldt. 

På Fjellgården var kampen mot kneika hardere enn først 
antatt, men med noe godt på innerlomma, kom formen 
seg til slutt. Etter en vellykket afterski, var det tid for vors, 
hvor 5. klasse samlet krefter for å ta igjen for den dårlige 
oppslutningen i går. Det ble dansing i stående, sittende og 
liggende stilling til svetten rant på Bygget, og en aldri så 
liten reke. 

Max Burger...

Dag 3: Gammel, jentevors & British dance

Etter to dager på flaska, begynner man å innse at man er 
gammel. Frokosten må inntas i flere omganger, gjerne med 
en liten cowboystrekk underveis, akkompagnert av en stor 
dose daytime tv. 

Som avtalt ble det jentevors hos 5. klassejentene, hvor første 
lek ut var en ny vri av pekeleken, for å bli bedre kjent med 
hverandre. Så var det shotteboka sin seiersrunde; hva som 
ble skrevet i den skulle jeg gjerne visst. Før vi visste ordet av 
det, hadde vorset blitt til en fest. Gutta fra 5. dukket opp og 
ga en aldri så liten innføring i britisk dans, til stor jubel fra 
samtlige jenter. 
Ettersom undertegnede våknet av at naboene hadde nach de 
to foregående kveldene bestemte hun seg for å ta ting i egne 
hender og saboterte anlegget til naboen. Dessverre hadde de 
med seg to, så strevet var til ingen nytte. 

Dag 4: ...

«Orker ikke mer», var det eneste som fløy gjennom hodet 
mitt da jeg våknet denne siste dagen i Åre. Heldigvis for 
meg, hadde jeg en unnskyldning til å ikke drikke denne 
dagen. Så mens jeg ventet på at klokka skulle gå, så formen 
kunne bli bedre, lå jeg kun og tenkte på hva jeg skulle spise 
til middag. 

På vorset viste det seg at Oda ikke kunne juge, at Vegard var 
feig, at Vegard ikke var feig og at Kopperud kanskje egentlig 
hadde fått i seg nok. Når klokka nærmet seg seint, kastet jeg 
inn håndkle, mens de andre dro videre på nach hos første. 
Her skal det ha vært lett påkledning, badstue og rådgi-
vings-sessions med Hanne.

Dag 5: Hjemreise

Kastet skia, bager og alkoholen i bilen, og kjørte hjemover. 
Ble stoppet av tollvesenet for første gang, sjarmerte han i 
senk og fikk kjøre videre. 

Siste turen til Åre er gjennomført, og det er egentlig litt 
deilig, for jeg tror ikke jeg hadde overlevd en tur til.
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Elsker nå natur og fritid

enne teksten føyer seg inn i rekken av «hvordan er det på 
den andre siden»-artikler, som publiseres omtrent hvert år 

i Updatek, og for å rettferdiggjøre arbeidsmengden med å skrive 
en ny tekst i serien – som må sies å være noe gjentakende, 
sammenlignet med å simpelthen republisere en gammel versjon 
som ingen av dere uansett har lest – har jeg tatt meg den frihet 
å skrive hele sulamitten på en form som jeg ikke tror har blitt 
brukt før: Med bare to punktum, og to avsnitt.   

Jeg ble ferdig på Ingeniørvitenskap og IKT i fjor etter å ha skre-
vet masteroppgave innen industriell IKT med produktutvikling 
og materialer som valgt spesialisering, jeg var altså en av «ma-
skingutta» med oljerester – eller oljesøl – på tastaturet, verktøy-
kasser på begge skuldrene og Snurring på brødskiva, i stor 
kontrast til hverdagslunsjen nå, med «koldtbord» – jeg kaller 
det i hvert fall det – bestående av utallige pålegg, deriblant skin-
ke, ost, lammerull, honning, syltetøy, fisk av ulike slag – laks og 
makrell stort sett hver dag, i julesesongen supplert med diverse 
sildesorter – salater og pølser annenhver fredag; totalt sett vil 
jeg si lunsjen er bedre enn hva SiT leverte, men SiT er riktignok 
en studentsamskipnad med mange tusen medlemmer, Genus 
derimot, IT-konsulentselskap jeg jobber i, som leverer program-
vare til blant annet politi, banker og handelshus (jeg jobber i et 
prosjekt for NorgesGruppen, et selskap som driver dagligvare-
butikkene Meny, Kiwi, Spar og Joker, hvor mine arbeidsoppga-
ver er å utvikle verktøy som gjør det enklere å administrere alle 
landets butikker, for eksempel har jeg jobbet med et system som 
skal gjøre det enklere å følge kontanters ferd fra kassen i butikk 
til de er levert i bank, for å gjøre det vanskeligere å svindle, og 
jeg har jobbet med et system for opplæring av butikksjefer – i 

dette prosjektet ble jeg allerede i høst sendt alene i kundemøter 
med NorgesGruppen, det synes jeg var veldig gøy), har i under-
kant av 30 ansatte i konsulentavdelingen, altså er det kanskje en 
urettferdig sammenligning, ikke minst tatt i betraktning at man 
som medlem betaler penger til SiT for at hjulene skal gå rundt, 
mens Genus betaler penger til sine ansatte for at de skal ønske 
å jobbe der, og når man først er inne på penger; det oppleves 
som mer romslig med ~5 av Lånekassens basisstøtter enn én – i 
hvert fall når man vet at man ikke skal betale 60% tilbake, men 
likevel, studielån kombinert med sommerjobbing og sporadis-
ke hjelpepakker hjemmefra opplevdes i hvert fall for meg som 
adekvat (det er etter min mening boutgiftene som er helt ko-ko, 
ikke primært Lånekassens basisstøtte, og det er ingen kausal 
relasjon mellom ferdigutdanning og lavere boutgifter), så jeg 
føler at kontrasten er omtrent like stor som om jeg i studietiden 
plutselig fikk meg en solid ekstrainntekt fra deltidsjobb, det 
være seg eksempelvis som livvakt på Pirbadet, men nå som vi 
er inne på kontraster, da jeg fremdeles studerte, og spurte de 
som var ferdige om hvordan det var å jobbe, var det mange som 
svarte at de fikk så mye mer fritid, de gikk på jobb klokken åtte, 
og dro hjem klokken fire, og kunne ikke få gjort noe mer arbeid 
før neste morgen – de ble tvunget til fri hver ettermiddag, men 
for min del foretrekker jeg selve friheten med å styre hverdagen, 
og fritiden helt selv og det er kanskje det jeg savner mest med 
studietiden, kombinert med takhøyden for å gjøre uendelig 
meningsløse – men desto morsommere – ting med Hybrida; 
hverdagen er litt mer preget av at skjorta skal ned i buksa nå, 
men det finnes mye morsomt i det også – fortvil ikke, men fort 
ville jeg ikke hatt det med å bli ferdig.

HVORDAN ER DET EGENTLIG Å JOBBE?
SIGBJØRN AUKLAND

D

Lunsj & chill/krokodil under Realfagkantina Fucks given: 0: På kjelleren smalt det så jiiiææævlig. Ble 
noen timer under laseren for å fjerne «spontantattisser»

Konform konsulent
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FORERLESEREN SOM OPPGRADERTE SVAMPEN
-En Diskret titt inn i Skaus verden

a Christian Fredrik Skau begynte på 
NTNU, da NTH, i 1959 var det totalt 

450 elever som fikk plass på det teknologis-
ke universitet. I 2015 var det nøyaktig en 
person mindre som gikk opp til eksamen i 
Diskret matematikk.

Hvert skoleår startes på samme måte. 
Med en kortstokk i baklomma spør Skau 
om noen av de nye førsteklassingene 
kan hjelpe han med et lite triks.  Skau 
gjennomfører trikset med stil og mottar 
applaus fra 400 førstisser som lurer på 
om det er dette som er Diskmat. Men det 
er ikke alltid det går like smertefritt. 

”Korttrikset har jeg gjentatt hvert år, 
og jeg er alltid veldig nervøs for det-
te. For det ser veldig dumt ut å gjøre 
feil foran 400 ukjente mennesker. 
Og ett år så bomma jeg totalt, noe 
som resulterte i en rå latter fra hele 
forsamling. Jeg hadde tullet til kort-
stokken, og jeg husker så godt reaksjonen 
fra forsamlingen. Heldigvis hadde jeg 
med en ekstra kortstokk, og da gikk det 
som det skulle, men det var veldig flaut 
altså”, forteller Skau leende mens han ser 
seg litt rundt i kontoret.

For en som har sittet på fjerde rad 
bedrivende maratonskriving av definis-
joner i et helt semester med Skau, er det 
spesielt å ta heisen opp til tiende etasje i 
sentralbygg 2. En av Norges mest kjente 

matematikere har invitert meg til sitt 
kontor, og Skau var ikke vond å be. Da 
jeg sendte mail 1. februar klokken 22.15, 
tok det nøyaktig fire minutter før svaret 
tikket inn med tilbud om å møte han på 
kontoret mandagen etter. 
  
Første ti minuttene slipper jeg ikke til 
med et eneste spørsmål. Skau er nys-
gjerrig på hvordan livet er på I&IKT, ar-
beidsmarkedet og hvordan jeg opplevde 
Diskmat. Til slutt klarer jeg å få lurt inn 
et spørsmål, og da tar det ikke lang tid før 
de gode historiene kommer fra mannen 
som de siste åtte årene har foret oss med 

definisjoner og teoremer.  
At det skulle være Skau som skulle gjøre 
det var ingen selvfølgelighet. Da han 
gikk opp mot hovedbygget i 1959 var det 
fysikk som skulle studeres. Raskt gikk det 
opp for han at det var matematikk som 
stod hans hjerte nærmest, og noen år 
senere kunne han feire en doktorgrad på 
den andre siden av dammen.   

Hva den doktorgraden går ut på er ikke 
noe for en uvitende andreklassing å begi 

seg ut på, men jeg kan garantere at den 
ikke går ut på å sette 1 og 0 i en tabell for 
å finne tautologier. Skau sitt fagfelt er på 
ingen måte Diskret matematikk, men en 
interesse for Turingmaskiner gjorde at 
Skau sa ja til å forelese i faget. 

”Diskret matematikk er egentlig ganske 
langt fra de fleste matematikere sin ut-
dannelse, men jeg hadde vært borte i noe 
lignende så da var det bare å prøve det 
ut. Det har vært åtte flotte år, og det er 
alltid interessant å starte opp med et nytt 
kull som går inn i sitt første semester. Da 
må man nesten gå inn i en slags farsrolle 

slik at de kommer inn i systemet” 
sier Skau som ble ansatt ved NTNU i 
1977.

Den berømte waterfall-tavlevasken
Få forelesere er såpass godt likt som 
Skau, og det er ikke uten grunn. En 
gang fikk han tilbakemelding fra en 

av studentene at tavlen var vanskelig å 
lese etter mye vasking med svamp. Skau 
gikk bakerst i forelesningsrommet, og 
kunne ikke forstå hvordan studentene 
klarte å lese det som stod på tavlen. Det 
var da Skau bestemte seg for å gå over 
til den berømte svampen med nal. Siden 
den gang har hver forelesning bestått av 
to-minuttere hvor studentene kan prate 
fritt, og så returnere til forelesningen 
igjen med ren tavle. 

”Og ett år så bomma jeg totalt, 
noe som resulterte i en rå latter 
fra hele forsamlingen”

D

14     
PORTRETTINTERVJU:

Christian F. Skau

Tekst: Martin Vee Akselsen

Illustrasjon: Vegard Røsholm



å som NTNU har fusjonert og utvidet sitt «lebens-
raum» til både Ålesund og Gjøvik er det på tide å 

fortelle litt om hvordan man vil kjenne denne forandring-
en på kroppen som pre-fusjonsgløsing. Den nye studie-
forskriften er det man har hørt mest om, og er derfor den 
man tar for seg her. Den sier bl.a. noe om antall forsøk på 
eksamen, søknad om permisjon, og studiefremdrift. Men 
her er det først og fremst «tregangersregelen» som ligger 
under lupen.

Tre forsøk

Studieforskriften sier at man får tre forsøk på eksamen. 
Det betyr tre forsøk uansett om man består eller ikke. 
Altså har man ikke lenger ett forsøk på å forbedre sin 
karakter, men to (om man bestod første). Videre vil man 
ikke lenger ha uendelig forsøk på å bestå i fag, man vil ha 
tre forsøk. Dersom man ikke består på det tredje forsøket 
vil man ha mulighet til å søke om et fjerde forsøk, og om 
ikke det går vil man også ha mulighet til et femte forsøk, 
om man har en veldig god grunn til at det ikke gikk de 
tidligere fire gangene.

Når begynner man å telle?

Studenter som var registrert ved NTNU før 1. januar 2016 
vil få sine forsøk nullstilt etter kontesesongen er overstått. 
Altså vil man, om man har bestått et fag, få tre forsøk 
til å forbedre sin karakter i det gitte faget. Om man for 

eksempel fikk en E i Matte 1, tok det opp og fikk D, kan 
man etter sommeren prøve hele tre ganger til på å sikre 
seg den A-en alle bedriftene bryr seg så sterkt om når de 
ser gjennom jobbsøknadene i femteklasse.

Hva skjer om man stryker etter tre/fire/fem forsøk på 
samme fag?

Ingenting. Ettersom man var student før fusjonen vil man 
fullføre studieløpet med to studieforskrifter. Altså vil man 
fremdeles kunne jobbe videre med å stå i dette faget man 
ikke helt klarer å knekke koden til.

Hva skjer om man bytter studieprogram?

Dersom man nå, etter fusjonen, velger å bytte studiepro-
gram vil man miste sine rettigheter som gammel gløsing 
og bli regnet som en ny student. Dermed vil man ikke få 
muligheten til å ta i bruk denne eksamenslimboen man 
nå ønsker å befinne seg i.

Hvor finner jeg mer info om fusjonen?

Jo nå skal du få høre. NTNU har slike flotte nye nettsider 
der de poster oppdateringer om saker og ting som skjer i 
disse fusjonstider. Om man knastrer inn adressen ntnu.
no/fusjon i sin foretrukne nettleser kan man dykke dypt 
inn i disse studentpolitiske temaene mange gjerne skulle 
likt å lese mer om.

TREGANGERSREGELEN 
OG DEG

Tekst: Henrik Løfaldli
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16     Intervju - Christian Skau

”Det blir lettere å se hva som står på 
tavlen, og så fungerer det veldig bra at 
studentene får slappe av litt før de setter 
i gang igjen”, oppsummerer Skau. Han 
smiler godt når jeg nevner den kaotiske 
situasjonen som oppstod den ene gangen 
han glemte tavlevaskeren sin, og da måtte 
bruke svamp. 

Skaus lemma
Smilet blir ikke noe mindre når jeg 
forteller at Åsmund i sin tid som 
øvingsforelesning viste fram det noe 
mystiske Skaus lemma. Etter noen 
sekunder med humring spretter Skau 
opp fra kontorskolen sin og begyn-
ner letingen blant de mange bøkene 
sine. Til slutt finner han fram Skaus 
lemma presentert i en av fagbøkene. 
Grunnlaget for dette lemmaet kom fram 
i en samtale mellom Skau og forfatteren 
av boka.

”Jeg var klar over hva han hadde gjort 
tidligere, og stilte han en kveld et spørs-
mål og at noe var sånn og sånn. Det visste 
han ikke, men bedyret at dette ville i så 
fall vært veldig interessant.” Etter denne 
samtalen begynte jeg å tenke mye på 
det, og til slutt så klarte jeg også å bevise 
dette. Deretter ga jeg resultatet til han, og 
tenkte ikke mer over det ettersom det var 
et ganske enkelt resultat. Senere oppdaget 

han at dette var viktig, og var verdig nok 
til å bli noe som endte i litteraturen hans 
som Skaus lemma, forteller Skau mens 
han viser fram noen matematiske begre-
per og tall som jeg aldri har sett før.
Matematikeren legger ikke skjul på at det 
er stas å være med på å prege matema-
tikken.

”Selvfølgelig er det litt stas, og ikke minst 
morsomt. Skaus lemma blir referert til 
stadig vekk, og brukes til å bevise andre 
ting også. Jeg har aldri publisert det selv, 
så det er bare i denne boken det står”, 
forteller Skau.

Fortsetter med Diskmat

Like sikkert som at Liverpool trenger ny 
keeper så begynner ryktene å svirre etter 
hvert høstsemester om at dette er Skaus 
siste semester som foreleser. Heldigvis 
for de nye førsteklassingene til sommeren 
(og de som vurderer å ta opp Diskmat) så 

vil også neste semester starte med kortt-
riks. Og Skau lover å fortsette med det så 
lenge helsen holder.

”For å si det sånn; jeg brenner fortsatt 
for matematikk, og er like interessert. Så 
lenge interessen er der og helsen er like 
god så kommer jeg til å fortsette med 
å undervise med Diskret matematikk”, 

forteller Skau leende.

”Og selvfølgelig så lenge instituttet 
har bruk for meg da. Det er ikke så 
mange som er interessert i å forelese 
i faget, så da kan jeg gjerne fortsette 
med det. Jeg setter fortsatt veldig stor 
pris på det å kunne forelese her på 
NTNU”, fortsetter han.

Skau ruller litt bakover med kontorstolen, 
og titter bort på meg ivrig etter å svare på 
flere spørsmål. Problemet er bare at etter 
52 minutter på Skaus kontor, begynner 
det å nærme seg forelesning for under-
tegnede. Skau rekker å fortelle nok en 
god historie før jeg har kledd på meg 
jakken, men nå er det slutt. Det er tid for 
meg å ta heisen ned igjen til mine likes-
innede. 57 minutter ble det på kontoret 
til mannen som jeg for alltid kommer til 
huske når jeg ser tilbake på min tid på 
NTNU.

”Skaus lemma blir referert 
til stadig vekk, og brukes til å 
bevise andre ting også”

SKAU-FACTS: VISSTE DU AT?
# Skau startet på NTNU, men fullførte masteren sin ved 
Universitet i Oslo. Deretter tok han en doktorgrad ved Uni-
versitet i Pennsylvania med avhandling av «kommutative 
projeksjoner og det abelske underalgebraet». 

# Skau er egentlig skeivhendt, men da han startet på skolen 
ble han tvunget til å skrive med høyrehånden. Derfor er det 
også høyrehånden han skriver med på tavlen. 

# Skau ble møtt med latterkrampe for to år siden da han in-
troduserte begrepet «lattice». Aldri før hadde noen reagert 
på dette, og Skau fikk da oppleve hvordan et nytt ord var 
innført i det norske språket på kort tid. 

# Skau er en av to som intervjuer vinneren av den 

anerkjente Abelprisen som deles ut hvert år til personer 
som har utmerket seg innenfor matematikk. Intervjuet 
vises på NRK. 

# Skau har vært gjesteforeleser ved flere universitet rundt 
omkring i verden. Blant annet UCLA, Penn State, Universi-
tetet i Washington og Berkeley-universitetet. 

# Skau ble født ett år før 2. verdenskrig kom til Norge. 

# Skau ble i 1996 innvalgt i Det Kongelige Norske Videns-
kabers Selskab. Det er et vitenskapelig akademi i Norge der 
Skau opererer innenfor matematikk. 

Kilder: Skau og Wikipedia



18

1-2016

  UpdateK     19

Bilde Michael Stian Hoyer
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Til rehab etter Sheens 
HIV avsløring

Her er Tore Strømøys 
“hemmelige” kjæreste

Snittkarakter:

Sliter fortsatt etter 
bruddet med Genus-
Sigbjørn (32).   ”Kroken 
på døra hvis jeg taper i 
retten”

Benekter ikke tilbakefall. 
Var enormt rusavhengig

” Jeg måtte finne 
meg selv opp på 
nytt”

Snittkarakter:

”Vi har kontakt og det er veldig koselig”

Snittkarakter:
Snittkarakter:

Angrer på 
midtsidebeslut-
ningen.  Jeg var 
feig og dum. 
Håper jeg får en 
ny sjanse

Ble anbefalt å 
holde sykdommen 
hemmelig

Garantert jobb 
i oljeindustri-
en: ”Pappa 
fikser”

Oppdaget på Tiller 
Torget: 
”  Nå har jeg en lysen-
de modellkarriere”

Tale:

20     Updatek kaster terning på nyttårsballet

Man trenger bare 
en match, så lenge 
det er den riktige 
matchen

”Mine yngste 
barn kunne vært 
barnebarna mine”

”Det hadde 
vært deilig 
å treffe en 
Nordmann”

Snittkarakter:

Skremte vettet av oss 
i 2002. Slik ser hun ut 
i dag

Hun har veldig bra 
utrigning

Snittkarakter:

Stjerneparet skjuler 
ikke lenger de heite 
følelseneUte av Mesternes Mester: 

”Pappa har alltid støttet 
meg”

Havnet midt i uværet

Håper Marcus og 
Martinius kommer inn 
på etterfesten

Snittkarakter:
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 «Alright dere, da er vi klare til å  
 sette i gang med swipingen. Jenter, dere er 
vel godt i gang med opphoping av matches allerede … 
Så gutter, det viktigste herfra ut handler om åpningen. 
Dere må fange oppmerksomheten hennes fra starten 
av. Jentene går gjennom titalls av kjedelige samtaler 
hver dag som tar for seg hvor man bor hen, hva man 
studerer o.l. Dette er tomsnakk. Igjen, det handler om 
originalitet! Her har dere et eksempel!» 
En vis mann ytret en gang de følgende ordene: 

Just open with ”wanna netflix and chill?”  
If she’s down with it, you both will have a hell of a thrill  
We’re living the life, the days we’ve gotta seize  
You’ve hit the jackpot if she goes down on her knees 

det gjelder dette med Jentedagen så har jeg alltid 
vært veldig aktiv når det gjelder rekruttering av 
nye kandidater, så aldersgrensen trengte jeg ikke 
justere … Det viser seg dog at aldersklassen 
18-19 år er ekstra utfordrende, så det har ikke 
vært lett å formidle Hybridas og mitt personlige 
glade budskap. Jeg mener Tinder er i overkant 
et vanedannende verktøy, og swipingen blir fort 
en maktgreie. Jeg har en lang vei med rehabi-
litering foran meg for å komme tilbake til den 
sympatiske fyren jeg pleide å være. Men det er 
noe med denne overfladiske væremåten min 
som pirrer meg, en side av meg som jeg ikke har 
turt å vise før nå nylig.» 

Retrospektivt intervju 
med Vegard fra Updatek

Vi i Update ønsket å kartlegge hvordan det går 
med medlemmenes nye Tinder-liv, og plukket 
ut Vegard Røsholm som et representativt utvalg. 
«Hvordan går det egentlig med din nye hverdag 
som Tinder-Vegard? Er du blitt ‘notorious’ i det-
te miljøet enda, og merket du noe økt aktivitet/
økt rejection-rate under Jentedagen? For du 
husket vel å senke aldersgrensen til 18 år da de 
strømmet til byen?» 
«Det går jevnt dårlig. Vi snakker match på hvert 
30. høyreswipe. Det viser seg at jeg frem til nå 
har sittet med et helt urealistisk selvbilde. Når 

24

UPDATE TESTER

Dagen var kommet, lørdag 30. januar. Dagen alle medlemmene i redaksjonen hadde gledet seg til. Samtlige hadde notert seg datoen i 
kalenderen, men noen gledet seg mer enn andre. De i redaksjonen som er i forhold fikk seg endelig en gyldig unnskyldning til å finne ut 
av hva hele hypen med Tinder var. Vi var samlet for å finne ut av hva som slo an på denne berømte datingappen. Noen var mer erfarne 
enn andre, ja noen ble faktisk ansett som veteraner, så før swipingen ble igangsatt tok vi som hadde vandret «The streets of Tinder» an-
svar og spredte kunnskap om noen tips og triks. Det var dog ikke alle som fikk benyttet seg av disse tipsene i like stor grad, da vedkom-

mende hadde swipet seg tom for likes i forkant av møtet. «Å faen, jeg visste ikke at det var en begrensning på likes per dag, jeg …» 

«La meg ta dere steg for steg gjennom Tinder-prosessen, ytret den mest erfarne.» 

 «Okey Henrik, Vegard og  
 Håkon, det handler om å skille 
seg ut! Byttet vårt har vært borti hund-
retalls av gutter før, så hvordan skal vi få 
oppmerksomheten hennes om vi ikke 
viser litt originalitet? Grav frem noen 
morsomme bilder som skildrer humoren 
i deg! Og til jentene, bare se noenlunde 
oppegående ut, så ordner det seg for 
dere.» 
En vis man ytret en gang de følgende 
ordene: 
Create a profile that makes you unique  
That’s my number one tip, that’s my secret 
tinder technique  
Cause them girls, they’ll be drowning in 
requests  
So what makes you the one that they choo-
se to caress? 

 «Okey, så biografien er alfa og  
 omega! Greit nok at det er viktig 
med noen bilder som viser deg fra din 
bedre side, men kjekke gutter finnes 
overalt. I biografien har du mulighet til 
å hente ytterligere poeng, gjerne innen 
humor eller originalitet. Og jenter, sam-
me regla som sist gjelder for dere, bare se 
noenlunde oppegående ut, så ordner det 
seg for dere.» 
En vis mann ytret en gang de følgende 
ordene i sin biografi: 
My nickname’s Hawk, I’m 22 years old  
Out here in the blistering cold.  
Cause all my tinder matches have put me 
on hold  
So if you feel like you can lighten my 
mood,  
Swipe right and ask me out for some 
drinks or some food  
Or if you’re the type of girl that hates 
splitting the bill,  
We can always get together for some Net-
flix & Chill 

Tekst: Haakon Aarholt
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26     Update tester Tinder

Menn med et behov for å hevde seg
Kristina: «Lol, så sykt teit han er», med tyngde på utta-
lelsen av ordet sykt. 
Redaktøs: «UNMATCH, haha» 
Hanne: «Send meg mobilen, så skal jeg sette han på 
plass!» 

Poeng: 3/100, han fikk noen poeng for å få aggressivi-
teten i oss opp et par hakk. 

Gutter i bar overkropp og jenter i bikini 
Samtlige jenter: «Gutter i bar overkropp? Eh nei. Med 
mindre det er på en strand med venner eller noe. Bare 
ikke i speilet, æsj.» 
Samtlige gutter, med Håkon i spissen: «Jenter i bikini? 
Lol ja, lett!» 

Poeng (50/100) 

Update kutter testen der, og oppfordrer samtlige single til 
å følge ”Step 1 through 3” for å plukke opp kjøttet fra det 
virtuelle markedet. Ryktene sier at flere av redaksjons-
medlemmene fortsatt har Tinder nedlastet, så gutter, om 
dere tar testen vår til ettertanke så er det gode muligheter 
for å bli bedre kjent med jentene våre … Og jenter, bare se 
noenlunde oppegående ut, så ordner det seg for dere.

Redaksjonens tanker  
 om Tinder

 Tinder er et nokså subjektivt emne – man har 
alle forskjellige preferanser, både når det gjelder hvilke 
kjønn man tiltrekkes av, samt personlig syn på hvordan 
utvalget burde te seg på bildene sine. Men vi kan alle 
godte oss over morsomme bilder samt sjekkelinjer, i hvert 
fall de av oss med oppegående humoristisk sans. Men hva 
synes redaksjonen om diverse prakteksemplarer? 

Bilde med dyr, gjerne eksotiske arter  
som løver eller elefanter 
Hanne og Kristina: Enstemmig «Eh, neeei, det utgår 
faktisk. Instant left swipe.» 
Vegard: «Bilder med dyr, ja! Levende eller døde, bring 
them on. Selv er jeg avbildet med en dau rotte på mitt 
tredje tinderbilde, til tross for å ha blitt frarådet det av 
samtlige redaksjonsmedlemmer.»  
Henrik: «Jeg må faktisk si meg enig i jentene. Og for 
øvrig, jeg må bare legge til at grammatiske feil er sykt 
turn-off. Beklager avsporingen.» 

Poeng: 33/100 



LØSNING FRA FORRIGE UTGAVE:

Send et bilde av hele løsningen på kryssordet til updateikt på Snapchat, 
eller til hanneove@stud.ntnu.no. Store sjanser for å vinne en middag for to! 
Frist : 1.4.2016

VANNRETT:

1. Produkt som lages av leveren til torsken

4. Kjent tannpastamerke

8. Tidligere NRK- korrespondent i Russland

10. Slagord da Barack Obama ble valgt til president

LODDRETT:
1. Navn på by kjent for en atomkraftulykke i 1986

2. Navn på romersk kjærlighetsgud

3. Navn på Fridjof Nansens skute

5. Hormon som slippes ut i kroppen under forelskelse

6. Yrkesgruppe man møter på sykehus

7. Navn på flåte bygget av Thor Heyerdal

9. Nordmenns viktigste kilde til antioksidanter

1-2016
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KRYSSORD MED PREMIE!
AV SVEN MARTIN KØRNER 



Presenterer:

MATKROKEN
Med Therese Torgersen

år jeg lager mat, gjør jeg det på circa og slumpen. Ting skal 
koke passe lenge, kuttes i passe små biter osv. Derfor er det 

ingen mål på hvor mye av hva du trenger i disse oppskriftene. 
Frustrerende? Maten blir bedre når den smakes til uansett. 
Halve middagen min er spist før den er ferdig. Jeg er dessuten en 
pepper-jente, så bruker veldig lite salt, noe som gjenspeiler seg i 
oppskriftene.

Ingredienser som går igjen: Brokkoli, hvitløk, løk, sopp, buljong, 
fløte & kylling

Nødvendig utstyr til denne oppskriften:

* Skål - til å blande saus
* Kopp - til å blande buljong
* Stekepanne
* Kjele
* Kniv
* Fjøl
* Noe å røre med

Slik gjør du:
* Kutt grønnsaker og kylling i biter av størrelse av eget ønske. 
Hvitløk og ingefær kan gjerne være hakka i små biter (ing-
efæren må også skrelles).

* Saus: Bland sammen litt mel, buljongen, honning, soyasaus, 
hvitløk og ingefær. Den skal være relativt tyntflytende, så bare 
litt mel, et par t-skjeer.

* Ha litt olje i setekepannen, stek kyllingen så den får litt gyllen 
farge og legg den til side.

* Deretter skal grønnsakene stekes. Ha først i løken og soppen 
og la dette surre litt, før du har oppi brokkolien.

* Hell over sausen og ha i kyllingbitene. La det koke til kyllingen 
og brokkolien er ferdig.

* Kok ris.

Noe til overs?
* Ingefær: Skrell og kutt opp ingefæren og ha det i en kopp med 
varmtvann, honning og sitron = «digg ingefærte»

Ingefærkylling med ris
Passer best: Når du virkelig skal sjarmere daten

Ingredienser:
   * Kyllingbryst
   * Brokkoli
   * Sopp
   * Hvitløk
   * Ingefær
   * Løk
   * Grønnsaksbuljong ferdigblanda  
 med vann.
   * Honning
   * Soyasaus
   * Mel
   * Olje
   * Ris (Boil in bag)
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30     5. på Bygget

5. PÅ 

1. Har du hooket i Åre? I så fall når? 

2. Beskriv stemningen på bygget med ett 
ord? 

3. Hvilken Hybrid er den diggeste, unn-
tatt meg? 

4. Therese lurer på hvilke linjeforeninger 
du har hatt sex med! Vedder på det er 
færre enn Tøsa!

Simen, 5. klasse

1.     Nei 
2.     Jättebra 
3.     Amalia 
4.     Ingen

Vegard, 5. klasse
 
1.     Nei 
2.     Fantastisk. Nei… 
3.     Han blonde i andreklasse 
4.     Ingen

Kristian, 5. klasse

1.     Hooka i første 
2.     Best 
3.     Kopperud (han kjekke i femte) 
4.     2 - HM Aahønen og Delta

Eivind, 5. klasse

1.     Ja alle år 
2.     Kåt 
3.     Vegard i femte. Tissen hans er 
        den største jeg har sett 
4.     2 - Online og Broderskabet

Henrik, 5. klasse
 
1.     Nei, ingen vil ha meg (har  
        kjæreste, men driter litt i det) 
2.     Kaos 
3.     Silje i femte. Hun har det fineste 
        smilet
4.     15 - resten 

Tekst: Hanne Gjemdal
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Studentrådet, IVT
Foto Kristina Jakobsen & Helle Stam Faugstad

henrilof@stud.ntnu.no stephabu@stud.ntnu.no

Henrik Løfaldli & Stephanie Buadu

PT
V,

 S
te

ph
an

ie

PTV, H
enrik

ei alle herlige Hybrider!  
Endelig er det min tur til å drive folkeopp-

lysning her fra PTV-kontoret. Som mange av 
dere kanskje vet har Hans Edvard gått av som 
programtillitsvalgt og jeg, Stephanie, har vært 
så heldig å få lov til å ta over. Det kommende 
semesteret vil Henrik og jeg være å oppdrive på 
studentrådskontoret på fredager mellom 12 og 
14. Studentrådskontoret finner du i 2. etasje på 
gamle fysikk, der også resten av studentdemo-
kratiet holder til.  

Vi kan være behjelpelige med fag- og foreleser-
trøbbel, kaffe, periodisk vaffelservering og navi-
gasjon på vårt o’ store universet. Vår dør er alltid 
åpen om du lengter etter den gode samtalen, 
inter- og intrapersonlige relasjoner, eventuelt 
bare har lyst på gratis kaffe.  

Dersom du skulle ønske å ta opp en sak med en 
du kanskje kjenner bedre enn oss vil din klasse-
tillitsvalgt være en ypperlig kandidat. Foreløpig 
er det disse som er KTV-er, men vi venter noen 
endringer i løpet av semesteret.  

1. klasse: Heidi Tomtum og Sven Martin Krømer  
2. klasse: Jan Birger Larsen og Andreas Børhaug  
3. klasse: Øystein Hauan og Henrik Løfaldli  
4. klasse: William Knudtzon og Aase Melaaen  
5. klasse: Karoline Rykkelid og Simen Lillehagen  

Denne PTV-spalten vil vanligvis brukes til å 
informere dere om hvilke saker vi jobber med, 
andre eventuelle studentkontroverser og for å 
tilfredsstille vårt eksponeringsbehov.  

Allerede nå har jeg en gladnyhet jeg har lyst å 
dele med dere. Min hjertesak dette semesteret 
vil være å få laget en fag-guide der fortumlede, 
intetanende og godtroende hybrider kan få 
inspirasjon og #HelpingHands™ når emnevalg 
står for tur. For å få dette i land trenger vi bidrag 
fra dere, og jeg håper du kan ta deg tid til å 
vurdere et fag eller to når den tid kommer. Mer 
informasjon om dette vil dere få pr. mail og via 
KTV-ene.  

Før vi runder av for denne gang vil vi nok en 
gang oppfordre dere til å bruke oss for alt vi er 
verdt. Send oss en mail eller melding om det 
skulle være noe du lurer på, eller huk tak i oss 
når du ser oss rundt omkring på campus, evt. i 
Bodegaen. Ønsker dere en fortsatt fin uke og så 
ses vi plutselig!  

- Hankyboy & Steffie Wonder

NEWSFLASH
Tekst Henrik Løfaldli

BK-sjefen drukner sine sorger 
i den dype røde drue, og tyllet 
innpå med ikke mindre enn fire 
flasker vin i løpet av årets nytt-
årsball. Utover kvelden ble det 
observert god kok på dansegul-
vet og masser av villige gjedder 
bet på kroken. Til slutt ble det 

likevel til at æljen ville ha en 
av sitt eget slag, så han dro like 
gjerne ned i kjelleren for å rope. 
Regninga har han fått i posten. 
Dermed må han nok ta en god 
del ekstravakter på REMA og få 
med seg alt av bedpres.-er fre-
mover for å få i seg noe næring. 

BK-ARNT I 
PENGETRØBBEL

Selv med Trello, Slack, og utviklingsmiljø med integrert vers-
jonskontroll klarer ikke VevKom å overholde sine egne deadli-
nes. Det ryktes at man derfor har sprengt budsjettet og leid inn 
både Norconsult og Focus Software for å kurse komitéen i bruk 
av Scrum. Om det hjelper, og VevKom er blitt en mer smidig 
utgave av seg selv, gjenstår å se.

PRODUKTIVITETSKRISE I 
VEVKOM

Ståpels’ vokalist fikk trussel fra publikum 
da slutten av konserten nærmet seg. «Æ 
hiv glasset hær i trynet på dæ om dåkker 
spille Frozen», kom det fra RånePiah91. 
Men da resten av publikum forlanget å 
få høre «Let it Go» viste det seg å være 
tomme trusler, etterfulgt av kasting av 
våte truser.

STÅPELS 
TROSSET 
5. KLASSE
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UPDATEK REGISTRERER
UNDER KILTEN

Nabintu: “Jeg kommer av at gutter gråter på tissen min”

At vår kjære leder har sett Magnus Carlsen naken, og kan 
bekrefte at han ikke er så flink til å kysse

At BK-sjefen utnyttet sin store lommebok for å få fri 
tilgang på dansegulvet

At shortsgutten tissa på en taxisjåfør fra en veranda

Skistjerna i 2. hadde n-kanta kos i Åre, og at shortsgutten 
joina her også

At halve Ståpels er å finne på Tinder

At Hans Majestet ikke eier Vilde i SKAM

At Frans har fått seg dame

At to 2. klaSiggNoraer møttes på Systemet og ble enige 
om at de kun trengte å dra hjem for å bytte truse for å 
være klare 

At Tinder-guruen avtalte sengekos på vors i Åre

At Siggen ble kasta ut av Smøreguttenes Halvingfest på 
D12

At Anders malte banktrappa rød

At livet smiler for BrageKoms erobrer.

Rød + Rosa = Parbolig på Lerkendal

At Tinder-guruen måtte slå til med Tinder+ i Åre

At en 1. klasses løk stakk av gårde fra egg og bacon

EN
 N

O
V
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EN
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Jeg så henne første gang i køen på Bygget. Hun var 
en sterk firer, ikke ulikt meg selv. Hun sto ti meter 
lenger frem og bar preg av å være riktig mengde 
beruset. Selvtilliten min var på topp der jeg sto 
i køen iført Hawaii-skjorte, kaki-bukser og helt 
nyimpregnerte Viking-vintersko. Det å stå i køen til 
et utested i midten av januar uten jakke, men ikledd 
Hawaii-skjorte gir en type alfahann-utstråling som 
vanskelig lar seg matche. Jenta sto der med det som 
så ut som to venner, men de kan også bare ha vært 
nære bekjente. Selv har jeg ingen venner, så jeg fikk 
stå der å beundre henne helt i fred. Plutselig snudde 
hun seg rundt, og blikkene våre møttes en brøkdel 
av et sekund. Jeg kjente blodet i det aller meste av 
kroppen fryse til is, samtidig som jeg produserte en 
ikke veldig lav, men meget sjarmerende gryntelyd. 
I løpet av det lille sekundet har hun sett rett inn i 
sjelen min, og det føles som vi har kjent hverandre i 
en hel evighet. Leppene vibrerer i det jeg begynner 
å se for meg hva jeg ønsker å gjøre med henne. I en 
selvhjelpsbok leste jeg en gang at dersom man skal 
oppnå noe, nytter det ikke å tenke og dvele over 
drømmene sine. Jeg bestemmer meg derfor for å ta 
initiativ til kontakt, og begynner diskret å bevege 
meg fremover i køen, mellom menneskene som står 
foran meg. I det jeg bare er et par meter fra henne 
snur hun seg igjen og igjen fryser blodet i det meste 

av kroppen til is. Jeg blir stående med åpen munn og 
igjen tenke over hva jeg skal gjøre med henne. Følge 
etter henne inn på det enslige handicap-toalettet 
i førsteetasjen, kysse henne ømt på halsen, kjenne 
kroppen hennes. 
Plutselig blir jeg revet ut av fantasien og køen i det 
en fast hånd tar tak i skulderen min og drar meg 
til siden. En barsk og svensk stemme sier: “Jag vet 
inte hur man gör det i Norge, men här i Sverige har 
vi faktiskt ett kösystem”. Forfjamset, og fornærmet 
over den lett rasistiske kommentaren svarer jeg 
vakten kjapt: “Hold kjeft a, vet du at jeg pleier å ligge 
med kona di!?” Vanligvis er jeg ikke så brå, men en 
kombinasjon av Pripps Blå Ekstra Sterk 7,5%, alfa-
hann-utstrålingen og det faktum at jeg er nordmann 
i utlandet gjør med ekstra tøff. For å gi frasen ekstra 
tyngde følger jeg opp med: “Det pleier forresten 
både Northug og Sundby også å gjøre. Og Hellner 
suger!” Fornøyd meg å ha satt idioten på plass går 
jeg tilbake i køen før vakten nok en gang tar tak i 
meg og dytter meg vekk fra køen. “Gå hem!” sier 
han, ikke nevneverdig berørt av salven jeg nettopp 
har lirt av meg. En brå kvalme brer seg i kroppen i et 
kort sekund før jeg kaster opp på både Hawaii-skjor-
ta og Kaki-buksene. Jenta ser på meg fra køen, og 
flau løper jeg tilbake til hytta. 
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