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Redacteur
Hey!

Nytt semester, nye muligheter, nye venner(?) og ny utgave. Fadderperioden 
er ferdig og denne utgaven bærer selvfølgelig et preg av FP2015. I forbindelse 
med fadderperioden ønsker jeg å takke alle som har vært med på å gjøre 
de to ukene helt uforglemmelige, med andre ord alle nye studenter, faddere 
og de som har vært med på å arrangere. Selv om det ikke lenger er daglige 
aktiviteter kommer det ikke til å bli en rolig høst fordi det går aldri rolig for 
seg i Trondheim!

Til slutt håper jeg akkurat du har lyst til å bli med i Redactionen for å lage de 
kommende utgavene av Spikers!

Mvh Redacteur 
Håvard Eggen Kristensen
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Sigurd Malvik
Byggstudenten som dro til Tysk-
land for å realisere drømmen.

Klovneløpet
Intervju med Thea (3.) og bilder 
av løpende byggstudenter.

Aarhønehytta
Hytta vår! <333

Immatrikuleringsballet

Prøvelsene
Gjenopplev “konstruksjonene” til 
De Raatne Æg.

Overlevelsesguide
Les og lær hvordan du skal over-
leve 1. semester.

20 Byggromantikken
Finn kjærligheten på Bygg!17 32Bygg55
60-årsgubilieet til de gamle 
heltene.

Studentlivet en gang til
Refleksjonene til en ferdig 
byggstudent.

Horoskop
Spå din studenttid! 

Oppussing av Kroa
Bli med og/eller se hvordan det 
går!

Dinas Pingvinhjørne
Afrikanske pingviner er greia!

Kanotur med Vandrende Bjelke
Se oppsummeringen av turen.

Fadderperioden
Opplev det du gikk glipp av/ikke 
husker noe av!

Byggromantikken
Finn kjærligheten på bygg!
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En guttedrøm
Malvik kommer fra fotballens 
Mekka, Sunndal (Samme sted som 
landslagsspillerne Andrine og Ada 
Hegerberg, red. anm.) og bodde nært 
både svømmehallen og fotballbanen. Han 
drev
med både 
svømming og 
spilte fotball 
for Grøa 
Grasshoppers.  

Vendepunktet 
Vendepunktet i 
Sigurds liv
kom da han var 
12år gammel. 
Grøa hadde nok en gang knust 
Sunndalsøra og Malvik hadde levert en 
8.3/10 forestilling. Sigurd forteller: Ei 
av de søte jentene i klassen kom bort til 
meg, smilte og sa “Jeg trodde du bare 

drev med svømming jeg, Sigurd”. Det var 
vendepunktet i livet mitt. Jeg skjønte da 
at for å kunne dra damer må man være 
god i fotball!

Jobben mot drømmen
Malvik beretter om 
noen tøffe år der han 
måtte jobbe hardt 
for å lære spillet. 
På skolen øvde han 
på konversasjon og 
språk i timene.   
 Friminuttene 
ble flittig brukt til å 
spille fotball og
oppsamle seg 
nødvendig street 

cred. 
 Det var en langtidsplan som jeg 
viste skulle ende med feiing. (tror feiing 
er sundølsk for sex, red. anm.) 
 Sigurd forteller videre om lange 

kvelder på løkka hvor han perfeksjonerte 
finter, frispark og brassespark. “Jeg var 
akkurat blitt kjønnsmoden den våren 
jeg endelig tok mot til meg å prøve et 
brassespark under kamp. Mulig jeg var 
blitt våryr av å se nabojenta i bikini eller 
at jeg virkelig hadde troen på at jeg skulle 
brassesparke ballen i mål bak en sjanseløs 
keeper. Det endte med brukket arm og 
innkast til motstanderen.

Drømmen blir virkelighet
Malvik grep muligheten til å reise på 
utveksling til Lemgo, Tyskland. Her var 
det to mulige klubber han kunne spille 
for. 
 “Jeg hadde lært meg tysk og 
konversasjon på skolen. Så jeg
brukte dette til å bli godt nok likt til å 
bli invitert med på trening med den ene 
klubben.” 
 Det ble et hardt år med lite 
spilletid. “Jeg hadde valgt det beste laget i 

byen, så jeg fikk bare komme innpå mot 
slutten da vi ledet tilstrekkelig. Jeg hadde 
gitt opp håpet om å få feid tyske
jenter.” 
 Malvik måtte ta grep. Han 
leste Neil Strauss’ 
mesterverk “The 
Game” og terpet 
fotballskills den siste 
tiden før returen til 
Norge. 
 “Siste 
seriekamp var 
seriefinalen, vi måtte
vinne denne kampen 
for å vinne serien. 
Jeg skulle selvfølgelig 
spille høyrebenksliter 
og var sikker på å holde den posisjonen 
kampen ut. Men så fikk vi en skade som 
gjorde at jeg ble
puttet inn mot slutten. 
 Stillingen var 0- 0 og vi hadde 

presset og vunnet en corner i siste mot 
slutten av overtiden. Ballen blir slått inn 
mot meg som rager høyest i duellen og 
pannebrasker ballen kontant i mål bak en 
sjanseløs keeper.” 

 Sigurd gliser. 
“Etter dette ble 
det ikke noe 
problem å feie 
tyske jenter.”

La fotballskoene 
på hylla
Da Malvik 
returnerte til 
Sunndalsøra var 
han klar for ta 
en siste sesong i 

hjemklubben før han la fotballskoene på 
hylla. 
 “Jeg spilte en helt grei 
sistesesong. Akkurat nok til å få
MULTIPLAYER som russenavn,” gliser 

Sigurd. Noe som ikke var så morsomt 
da lillesøster Karen forklarte moren hva 
navnet betydde! 
 Etter endt fotballkarriere flyttet 
Malvik til Trondheim for å studere Bygg  
og miljøteknikk ved NTNU. 
 “Jeg skjønte fort at her er det 
ikke bare fotballspillere som får feie. Jeg 
skjønte fort at ved å stå på scenen og 
fremføre revy får man også feie.”
 Malvik viser seg altså i tillegg 
til å være multiplayer, også å være et 
multitalent, og det er
mulig han blir ansatt hos Multiconsult.  
 “Jeg har så latterlig draget på 
byen. Det er flere ganger jeg har avvist 
feibare jenter kun for å ha muligheten 
til å dra på nachspiel. Somebody please 
give me a lifewest, I’m drowning in 
pussy!”

Malvik blir gratulert av Lemgos Bürgermeister Dr. Reiner Austermann

PoRTRETTET: Sigurd Malvik
 - Realiserte fotballdrømmen i utlandet

Navn: Sigurd Malvik
Klubber: Grøa Grasshoppers 
      og TBV Lemgo
Alder: 16-38år
Posisjon: Doggy og 
      Reversed cowgirl

  “Jeg spilte en helt 
grei sistesesong. 
Akkurat nok til å få 
MULTIPLAYER som 
russenavn!”
  - Sigurd Malvik

  “Jeg skjønte da at 
for  å dra damer må 
man være god i fot-
ball!”
  - Sigurd Malvik

Tekst: Bjørnar Valøen
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Hva er Klovneløpet?
Klovneløpet ble for første gang arrangert 
i 2012, og har et mål om å samle inn så 
mye penger som mulig til Sykehusk-
lovnene ved St. Olavs Hospital. Hoved-
sponsoren til Klovneløpet, Multiconsult, 
støtter Sykehusklovnene med 150 kroner 
per deltaker som løper det 6 km lange 
Klovneløpet. 

I tillegg til ulike sponsorer, har Klovnelø-
pet samlet inn penger ved å ha diverse 
aksjoner; eksamensfest, Afterrun-fest, 
bøssebæring, paikasting(på blant andre 
Matte-foreleser Dag Wessel-Berg og 
IT-foreleser Rune Sætre), “Klovnesty-
ret løper runder for Sykehusklovnene”, 

samt en innsamlingskonkurranse i 
forbindelse med Klovnestafetten. 

Hva er Sykehusklovnene?
Sykehusklovnene er profesjonelle 
skuespillere som besøker barneavde-
lingene på sykehus rundt om i landet. 
Sykehusklovnene kan ikke gjøre noe 
med situasjonene til barnet, men med 
opplevelsen av situasjonen. De får 
frem smilene og latteren hos barna, 
og bidrar til positive pusterom i en 
utfordrende sykehushverdag for barna 
og de pårørende.

Hvorfor valgte du å søke om å bli 
Løpssjef i Klovneløpet?

“Æ heite Dag Wessel-Berg, gjør æ!”

Kl   VnEl   PET

Hovedmotivasjonen min har hele tiden 
vært de minnene jeg har fra den gangen 
jeg lå en knapp uke på sykehus som barn. 
Det var så kjedelig og trist, og jeg lå der 
ikke lenge engang! Gjennom Klovnelø-
pet kunne jeg bruke litt av min fritid på 
å gi barn på sykehus gode opplevelser. I 
tillegg så er Trondheim er fantastisk by å 
være student i, og jeg ville gjerne gi noe 
tilbake til studentbyen min.

I 2013 løp jeg Klovneløpet og i 2014 var 
jeg medarbeider på Barnearrangementet 
i Nordre gate. Alle de flotte menneskene 
som bidrar, alt det morsomme som skjer, 
all den kunnskapen man sitter igjen med, 
alle smilene, alle gode tilbakemeldinger… 
Jeg var ikke i tvil om at jeg hadde lyst til å 
bidra enda mer i 2015.

Er ikke Klovneløpet et arrangement for 
EMIL-studenter?
Nei, Klovneløpet ble riktignok startet av 
EMIL-studenter i 2012. Siden den gang 

har Klovneløpet vært i utvikling, og tank-
en er at det skal være et stort arrange-
ment for alle studentene i Trondheim. 
På den måten kan det samles inn så mye 
penger til Sykehusklovnene som mulig. 

Blant årets frivillige crew-medlemmer 
finner vi fem byggstudenter, og det finnes 
også flere fra andre linjeforeninger og 
studiesteder. Aarhønen stilte med stafett-
lag under Klovnestafetten, under løpet 
heiet jeg på et tosifret antall byggstudent-
er, og på Afterrun traff jeg jaggu på noen 
byggstudenter der også!  

Klovneløpet er et arrangement for 
alle(inkludert oss byggstudenter) som 
ønsker å gi noe tilbake til studiebyen vår!

På hvilke måter kan man bidra?
- Du kan søke flere ulike still-
inger i Klovneløpet-crewet i løpet av 
2015/2016, og på denne måten kunne 
påvirke utformingen av arrangementet i 

2016.
- Du kan bli med på 
eksamensfest(i hvert fall hvis dette passer 
med din eksamensdato). 
- Du kan donere penger til 
Aarhønen når de løper Klovnestafetten i 
2016(i år klarte vi å samle inn 51 kr). 
- Du kan løpe Klovneløpet i 2016. 
- Du kan bli med på Afterrun-
party!
- Du kan donere et frivillig beløp 
via hjemmesiden til Klovneløpet.

Er det noe du vil tilføye helt til slutt?
Ikke for å skryte, men jeg synes at 
Klovneløpet ble veldig vellykket og 
bra i år. Vi klarte å samle inn ganske 
så mye penger også. Men det har helt 
klart forbedringspotensiale! Kanskje du 
har evner til å utvikle dette potensialet? 
Håper det! :)

Tusen takk for meg!

Spikers Kårner dekket Klovneløpet 2015 og var så heldige å 
få et eksklusivt intervju med Aarhønens første styremedlem i 
Klovneløpet, Thea Lind Christiansen. Hun var med på å arrangere 
Klovneløpet torsdag 3. september. 

Oktoberfest: Henrik (3.), Bendik (3.) og Sondre (3.) har allerede begynt  
         oppladingen til oktoberfesten i UKA.

Sporty: Una (3.) kom inn som tredje beste  
               kvinne.

Stafettlaget:Aarhønens stafettlag klare for å gi alt for Sykehus-    
        klovnene.

Hula-skjørt: Hula-skjørtejeger Eirik (5.) jager Matilde (2.) og  
         Karianne (2.).

Høgskolestudenter:  Eirik og Sigurd (begge 4.) for NITO. Pingvin-Dina (4.): “Jeg så en pingvin!”

Løpssjef Thea (3.).Tekst: Bjørnar Valøen
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Aarhønehytta 

Om hytta 
Byggstudentene på NTNU har i mange år hatt 
en drøm om en egen studenthytte, og i 2010 
begynte arbeidet med å gjøre drømmen til 
virkelighet. Etter 2,5 år med hardt arbeid, 
overveldende dugnadsinnsats og tett 
samarbeid med byggenæringen stod 
Aarhønehytta klar til linjeforeningen for bygg 
og miljøteknikk, H.M. Arhønen, sitt 
hundreårsjubileum i januar 2013. 

Leie av hytta 
1. Logg inn på aarhonen.no med din 

brukerkonto. 

2. Navigèr deg frem til bookingsiden til hytta 
og sjekk når hytta er ledig for reservasjon. 
Reservasjon åpner onsdager kl 12, 5 uker  
frem i tid. 

3. Velg dato, antall sengeplasser, fyll inn navn 
på gjester og les nøye gjennom bruks og 
reservasjonsregler. 

4. Du mottar mail om at du har forsøkt å 
booke hytta. Innen kort tid vil hovmester 
godkjenne reservasjonen og gi mer 
informasjon om betaling. 

Priser 
Byggstudenter   
Døgnpris   40,- pr. natt 
Hele hytta    800,- pr natt 
 
Andre studenter og utgåtte 
Aarhønemedlemmer  
Døgnpris   80,- pr. natt 
Hele hytta   1600,- pr natt 

Aarhønehytta er klar for besøk!

Er du fremdeles litt uvøren etter en lang 
fadderperiode? Har du behov for litt 
ekstra restitusjon? Eller er du rett og slett 
5.klassing som enda ikke har sett mer 
av Trøndelag enn Trondheim-Værnes? 
Da er Aarhønehytta i Selbu perfekt for 
akkurat deg!

Aarhønehytta ble bygget av og for byggs-
tudenter. Etter mange års planlegging, 

over 10.000 dugnadstimer og bøttevis 
med spiker, skruer, svette og (gledes)tårer 
sto den klar akkurat i tide til linjeforenin-
gens 100-årsjubileum i 2013. 

Med sine 100 kvadratmeter, 16 senge-
plasser og fullt utstyrte kjøkken er hytta 
et perfekt reisemål for byggstudenter som 
vil komme seg ut av byen og få litt frisk 
luft. 

Nå er årets dugnadsperiode gjennomført, 

og etter en hederlig innsats fra årets dug-
nadsgjester er alt klar for et nytt semester 
med kos på hytta!

For booking eller mer informasjon om 
hytta, klikk deg inn på aarhønen.no! 
Eventuelt kan du også stikke snuten 
innom hyttestyrets kontortid fredager 
klokken 13:15 på Høna. Der er det kaffe, 
noe godt attåt og generelt god stemning. 
Vi ses!

Aarhønehytta

Leie av hytta

1. Logg inn på aarhonen.no med din
brukerkonto.

2. Navigèr deg frem til bookingsiden til 
hytta
og sjekk når hytta er ledig for reservasjon.
Reservasjon åpner onsdager kl 12, 5 uker
frem i tid.

3. Velg dato, antall sengeplasser, fyll inn 
navn
på gjester og les nøye gjennom bruks og
reservasjonsregler.

4. Du mottar mail om at du har forsøkt å
booke hytta. Innen kort tid vil hovmester
godkjenne reservasjonen og gi mer
informasjon om betaling.

Priser

Byggstudenter
Døgnpris 40,- pr. natt
Hele hytta 800,- pr natt

Andre studenter og utgåtte
Aarhønemedlemmer
Døgnpris 80,- pr. natt
Hele hytta 1600,- pr natt
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SAUNA
Den Ærede Jury ble møtt av en gjeng lettkledde Raatne Æg. Til tross for det allerede 
varme været i Trondheim håpet Den Ærede Jury at saunaen i Nordre Gate kunne 
levere enda høyere temperaturer og god standard. Massasje ble utdelt både inne og 
ute, og det ryktes at det til og med ble tilbudt happy ending. Ryktene sier dessverre 
ingenting om det ble takket ja eller nei til dette. I tillegg var det godt å se at brannsik-
kerheten tatt på alvor.
MEN...
Så vidt Den Ærede Jury bekjent, er ikke blotting tillatt etter norske lover. Det virket 
som om De Raatne Æg oppfordret til dette med tanke på omkledningsrommet med 
fullt innsyn. Og hvor ble det av de finske drikkevisene? At store deler av bygget var 
laget av nedslitte, gamle låvedører nedspylt med fugemasse og dårlig snekrete planker 
ga heller ikke noe bedre helhetsinntrykk. At det ble påstått at ”den norske låvestand-
arden” ble fulgt vitner alt om hvor råtne disse eggene faktisk var.

De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke:

TRIPPEL DOSE!

PRØVELSENE

KOLLEKTIVTRANSPORT
Den Ærede Jury ble møtt av et transportmiddel 
i gjennomført western-stil. Bevertningen fra 
De Raatne Æg var upåklagelig og den flittige 
skopussen ble satt pris på. De Raatne Æg hadde 
også tatt høyde for den stekende sola og taket 
gjorde nytten som solskjerm. Transportmid-
delet klarte i tillegg å frakte Den Ærede Jury 

gjennom hele Nordre gate uten de største problemer.
MEN... 
Kjøretøyets navn, «Fugl på hjul», er virkelig hjerteskjærende for enhver som bærer litt stolthet til Hennes Majestet. I et folkefullt Trond-
heim sentrum er det seg ei heller passende med trekkdyr som ser ut som glade medlemmer av Ku Klux Klan. Det er heller ikke Den 
Ærede Jury verdig å måtte sitte oppå hverandre for å få plass i framkomstmiddelet. Neimen var det heller ikke lett å høre hverken den 
sure ”Jeg er byggstudent”-versjonen eller jurymedlemmenes snakking grunnet den høye knirkingen i kjøretøyets understell. I mitt hodet 
er det også helt naturlig at et fremkomstmiddel skal kunne kjøre under broer – ikke bare prøve å rive dem ned.

De Raatne Æg må derfor, så absolutt drikke:

ENKEL DOSE!

KJENT BYGGVERK
Det var en livlig gjeng som tok i mot 
Den Ærede Jury ved deres versjon av 
Pariser Platz. Mot slutten av den korte 
historietimen ble det sagt at Branden-
burger Tor, på samme måte som 
Aarhønen, symboliserer fellesskap 
og samhold – dette satte Hennes 
Majestet stor pris på. Konstruksjonen, 
som visstnok var gjengitt i korrekte 
dimensjoner, sto støtt, og allsang av 
Ketil Stokkans tidløse klassiker fra 
1990 akkompagnert med fiolinspilling 
satte medlemmene i Den Ærede Jury 
stor pris på.
MEN...
Hva hjelper dette når mange av de 
forbipasserende forvekslet det tyske 
kunstverket konstruksjonen skulle et-
terligne med Oslo Børs? Og hvordan 
våger De Raatne Æg å henge bannere 
fra MEGAFLIS høyere enn Hennes 
Majestet? Årsdøgntrafikken under 
den originale Brandenburger Tor er 
flere tusen, mens for å passere under 
utgaven i Tordenskioldparken 
kunne selv Vice-Kanzler fått kink i 
ryggen. Ingen ble imponert over de 
lunkne, kullsyreløse drikkevarene 
som ble servert heller.

De Raatne Æg må derfor, så absolutt, 
drikke:

TRIPPEL DOSE!

BETONGKONSTRUKSJON
Den Ærede Jury ble godt tatt imot hos 
høgskoleingeniørene. Kanzler fikk æren 
av å åpne årets betongkonstruksjon, og De 
Raatne Æg hadde mye å by på. Den Ærede 
Jury var meget fornøyd med valget om å 
bruke oppgaven om betong som grunnlag 
for å opprette en bar i Nordre gate, noe 
Krosjef mente var på høy tid. De Raatne 
Æg kunne vise til særdeles profesjonelle 
arbeidstegninger og montasjeplaner. Det 
var spesielt imponerende å se at det var 
gjennomført elementanalyser av bardis-
kens strukturelle kapasitet.
MEN...
Er vegger av opprevede søppelsekker 
verdig Hennes Majestet? Og hvordan skal 
byggstudenter kunne føle seg sikre når de 
danser på en betongbardisken, når den 
må støttes opp av trevirke? De Raatne Æg 
serverte også forfriskninger med påstått 
smak av lime, men Den Ærede Jurys skjer-
pede smakssanser var ikke i tvil om at det 
var simpel colasmak som ble servert.

De Raatne Æg må derfor, så absolutt, 
drikke:

INGEN DOSE!

BRU
Den Ærede Jury hadde store for-
ventinger til de erfarne høgskolein-
geniørenes bru. De Raatne Æg kunne 
vise til oversiktlige statiske bereg-
ninger, og lot Kanzler få den store ære 
av å erklære brua for åpnet. Rekkver-
ket på brua var også dekorert i et flott 
Aarhønegrønt bånd. De Raatne Æg 
berømmes samtidig for et godt valg av 
videre studiested.
MEN...
Det viser seg tydelig at De Raatne Æg 
trenger denne videreutdanningen. 
De Raatne Æg klarte ikke å komme 
til enighet om hvilke lastfaktorer som 
skal brukes, og Den Ærede Jury sår 
dermed stor tvil til bruas strukturelle 
kapasitet. Dette spesielt etter utsagnet 
«Det har jo ikke noe å si». Utilfredss-
tillende kapasitet kom også frem av 
det løse trinnet i nedstigningen mot 
nord. Dersom kommunikasjonen 
disse høgskolestudentene hadde 
med transportgruppa er representa-
tiv, frykter jeg at vi får mange flere 
Skjeggestadbru-lignende ulykker i 
fremtiden.

De Raatne Æg må derfor, så absolutt, 
drikke:

DOBBEL DOSE!
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MINIGOLF
Det var med stor iver og konkurran-
seinstinkt Den Ærede Jury ankom De 
Raatne Ægs minigolfbane. De ble møtt 
av korrekt antrukne caddier som sørget 
for at man til enhver tid hadde blank-
polerte baller. Selve banen var tydelig 
inspirert av lokal geografi og arkitektur, 
og virket både utfordrende og kreativt 
utformet. Ceremonimester kunne med 
ære og stolthet smykke seg med vin-
nertittelen etter endt spill.
MEN...
Brownien, som De Raatne Æg skrøt 
av som hjemmelaget bar meget tydelig 
preg av å være såkalt ferdigbrown-
ies, i tillegg til å være for lite stekt. Og 
hvordan kunne De Raatne Æg glemme 
å ta med det aller viktigste elementet 
på Hovedbygget, nemlig vinduet med 
glassmaleri av Hennes Majestet? Mener 
dere virkelig det skal være nødven-
dig for undertegnede å måtte tegne 
på dette selv? Den Ærede Jury ser, i 
likhet med studentassistenterved det 
matematiske fakultet, meget alvorlig på 
at oppgaven var fosskokt fra fjoråret.

De Raatne Æg må derfor, så absolutt, 
drikke:

DOBBEL DOSE!

LEKEPLASS
Da Den Ærede Jury ankom H.M. 
Aarhønens Lekeplass i Nordre gate, 
florerte det med to barn der fra før 
av. Både Casper og Max satte pris på 
både dumphusken, sandkassa, blikk-
bokskastingen og supersvampen som 
ble utdelt som premie. For øvrig likte 
Den Ærede Jury spesielt godt detaljen 
med fuglesporene på bakken og pre-
mieposene de fikk utdelt. Pizzaen falt 
også godt i smak.
MEN...
Har ikke Nettmester allerede gjort 
det klart og tydelig at navnet hans 
skrives med ’E’? Og da konfrontert 
med hva det morsomste på lekeplas-
sen var, måtte selv Casper innrømme 
at han likte best byggelekene lenger 
ned i gata. Både Den Ærede Jury og 
medlemmene av byggegruppa måtte 
si seg enig i at lillanyansen som var 
blitt brukt var fryktelig stygg. Og 
jeg får ikke sagt dette nok: Er ikke 
Hennes Majestet verdig noe bedre 
materiale enn PAPP?!

De Raatne Æg må derfor, så absolutt, 
drikke:

DOBBEL DOSE!

BYGG-VM
På Bygg-VM ble Den Ærede Jury mot-
tatt av De Raatne Æg med rød løper, 
egenskrevet sangtekst og personlige 
støvbørstere. HMS ble godt ivaretatt 
med egnet verneutstyr til samtlige 
aktiviteter, i tillegg til at De Raatne Æg 
sørget for å holde Juryen tilstrekkelig 
hydrert under den idrettslige utfold-
elsen. Det var forøvrig stor variasjon 
i de byggrelaterte øvelsene, og enhver 
øvelse ble premiert. Kanzler ble svært 
fornøyd da han gikk seirende ut av 
hele mesterskapet og ble premiert med 
vernehjelm.
MEN...
Da Den Ærede Jury hevet blikket, 
ble de oppmerksomme på søppel-
dyngen som omkranset området. 
Dette viser på ingen måte respekt for 
Hennes Majestet eller den gemene hop 
forøvrig. Øvelsene under mesterska-
pet var delvis kopi av oppgavetekstens 
forslag til leker. Dessuten var High 
Hitter XL10000 så vanskelig at selv 
ikke Krosjef fikk den opp. Er det ikke 
meningen at jo kraftigere man slår, jo 
større er sannsynligheten for suksess? 
Pallene var heller ikke egnet for Den 
Ærede Jurys høye hæler og muskuløse 
kropper.

De Raatne Æg må derfor, så absolutt, 
drikke:

ENKEL DOSE!

HYBEL
Den Ærede Jury ble møtt av en flott dekorert hybel. H.M Aarhønens logo i stort format prydet hybelens nordre vegg med nøye, ko-
rrekt utvalgte farger. De Raatne Æg stilte også med god bevertning i form av både fast og flytende føde. Hybelen var flott innredet, 
med både baderom og seng med dekorative puter. Den Ærede Jury la spesielt merke til biblioteket, som inneholdt det meste av hva 
en byggstudent kunne ønske seg.
MEN...
At bollene de delte ut hadde samme konsistens som en uke gammel Stripabaguett var særdeles skuffende for de sultne jurym-
edlemmene. Selv til høyskolestudenter å være var det heller ikke imponerende da de trodde at momentet i sittepinnen var størst 
ytterst og null der den var fast innspent. Dette vitner om at De Raatne Æg svikter under press. Jeg grøsser for øvrig av tanken på 
temperaturen i hybelen en kald vintersdag grunnet tydelig trekk og totalt mangel på isolasjon.

De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke:

CHAMPAGNE!

UTEDO
Den Ærede Jury ble møtt av en syngende gjeng 
Raatne Æg ved det utendørs vannklosettet. 
Dørsystemet så ut til å fungere fra utsiden, og 
det var en fargerik logo av Hennes Majestet på 
ytterveggen. Hennes Majestet ville også satt pris 
på løperen som var lagt frem for anledningen. 
Innvendig fikk man følelsen av at ingen hadde 
mulighet til å smugtitte inn.
MEN...
Så feil kan man ta. Dessuten var de eneste 
kreftene som holdt taket på plass såkalte gravi-
tasjonskrefter. Konstruksjonen kunne uten tvil 
trengt et strøk med maling. Det viser seg også at 
De Raatne Æg ikke er klar over at det på de fleste 
utedoer rundt i det ganske land finnes minst ett 
blad med lettkledde kvinnemennesker. Hvis De 
Raatne Æg trodde de kunne lure noen med å si 
at snødimensjonering på 1 kg/m2 er tilstrekkelig, 
må de virkelig tro om igjen. Sist, men ikke minst, 
var faren for å bli låst inne på doen så stor at det 
nesten var like fristende å gjøre sitt fornødende 
med åpen dør.

De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke:

DOBBEL DOSE!

FLYTENDE MEDIUM
Da Den Ærede Jury ankom Det fly-
tendende medium, ble de svært godt 
mottatt med blomsterkranser og 
æresoppstilling. Til ære for Hennes 
Majestet var det anrettet et dyp-
pested med rennende vann. Juryen 
satte også pris på de leskende drikker 
langs vannkanten.
MEN...
Det var tydelig at De Raatne Æg 
ikke vet hvordan man bærer noen i 
kongestol. Og Den Ærede Jury var 
svært usikker på om de hadde hørt 
om håndkler? Metervare fra IKEA 
er for all del ikke egnet til å tørke 
seg med, noe det var stort behov for 
da man likeså greit kunne svømme 
i den gigantiske dammen ved siden 
av konstruksjonen. Videre oppfattet 
også Den Ærede Jury drikkebehold-
erne som svært upraktiske. Hvem er 
det da som drikker av sprayflasker og 
tannpastatuber? Når selv De Raatne 
Æg skjærer grimaser av å dykke ned 
i badevannet, er det ingenting som 
tyder på at vannet er i nærheten av 
varmt nok for Hennes Majestets 
vinger. Dessuten tilfredsstiller ikke 
ugress og vissent løv Hennes Majest-
ets estetiske krav til beplantning. 

De Raatne Æg må derfor, så absolutt, 
drikke:

TRIPPEL DOSE!
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Ja, nå har du overlevd én måned på 
Gløs sitt beste studium, gratulerer! 
Vi er stolte av ha deg her, og håper du 
trives godt. 
 Livet som ny student i nytt 
miljø kan være utfordrende selv for 
den største matteguden, så her kommer 
en mal over 
hvordan man kan 
overleve det første 
semesteret uten 
altfor mye kamp. 

Første måned med 
storstipend har 
forhåpentligvis gitt 
en god intro
til hvordan resten 
av semesteret (ikke) kommer til å bli, 
samt garra© stemning. Stipend nummer 
to har nettopp kommet på konto, og du 
er klar for en ny, frisk måned med masse 
å se frem til (les: snart UKA!). 
 Dessverre er ikke tida det man 
har mest av som student, så man kan 
enkelt bli ganske så paff

av ekstreme øvingsopplegg kombinert 
med altfor mye pensumstoff.  Jeg håper 
noen av de kommende tipsene får ting til 
å klaffe.

Forbered deg!
Vær ute i god tid! Det er kos å være ferdig 

med øvingene før 
søndagen kommer 
og man prøver å 
pløye gjennom 
oppgavene, vel 
vitende om at det 
er start på den 
beste dagen i uka 
i morgen. Det 
er viktig å lese 
alt av pensum 

etter forelesninger, slik at du forstår alt 
sammen og klarer å gjøre øvingene. Du 
skal jo tross alt jobbe 12+ timer med 
hvert fag i uka, helst mer. I tillegg er 
det lurt å gjøre alle oppgavene i boka, 
slik at all forståelse sitter på plass. På 
denne måten blir du en super student 
som takler alt som slenges mot deg på 

eksamen! Å feste/henge med venner/
chille i helgene er bare tull og gir null 
utbytte what so ever. Lørdagen og 
søndagen skal utelukkende brukes på 
lesing av pensum og regning av oppgaver. 
Slik blir man altså en class A student. 
Ganske lett egentlig.

Studielivet
Dersom du syns avsnitt tre hørtes ut som 
noe for deg, kan du slutte å lese nå. Hele 
guiden ligger der! På den andre siden er 
det ganske umulig å kjøre studielivet på 
den måten, og jeg velger derfor å avslutte 
med en alternativ guide. ”Å være student 
er koking i hverdagen og steking i helga” 
(sitat: Marianne Dahl, tidligere utgave 
av Spikers). I tillegg anbefaler jeg å se 
”Eksamensrap” på YouTube for ekstra 
motivasjon!

Lykke til med semesteret!   

  “Å feste i helgene 
er bare tull og gir null 
utbytte!”
             - Andreas Halse (24)

1. Semester
Survival guide

Tekst: Andreas Halse

KOK

60-årsmarkering av Bygg-55

Foto: Privat

Foto: foto.samfundet.no Foto: Privat Foto: foto.samfundet.no

Foto: foto.samfundet.no Foto: foto.samfundet.no Foto: foto.samfundet.no

Tekst: Bendik Fürst Mustad (Kanzler, red. anm.)

For 60 år siden gikk Bygg-55-kullet 
ut av NTH. De har, som mange andre 
bygningsingeniører fra den tiden, 
bidratt til enormt mye faglig kunnskap 
i en årrekke. I tillegg til dette har 
herremennene fra Bygg-55 bistått til 
at Trondheim skulle kunne forbli den 
studiebyen den er i dag. Blant annet var 
det to medlemmer av kullet som var 
initiativtakere og som sørget for at Nils 
Aas’ statue Studenten i Den Gamle Stad i 
1996 kunne reises i Nordre gate.

hotellet til Lerkendalsbygget. Det var med 
stort engasjement og kuriositet de fikk 
høre om dagens Aarhønen-organisasjon. 
Samstemt var de enige om at dagens 
organisasjon kunne tilby en enorm 
bredde. Flere av konene uttrykte dog stor 
bekymring rundt om dagens studenter 
faktisk fikk tid til å studere ved siden av. 
Deretter fikk de eldre tilbudet om å kjøpe 
H.M. Aarhønens historiebok, noe flere av 
dem benyttet seg av.

han ikke fikk lov av kona til å ha den 
stående fremme. Statuen har nå fått plass 
i monteret utenfor BAT-kontoret. Randulf 
har i etterkant av flyttingen uttrykt at «det 
(gir) meg ro i sinnet å konstatere at den 
andre gamlingen endelig har funnet seg 
en triveligere plass i livet.»

Helgen 11.-13. september møttes de 
gjenlevende medlemmer av Bygg-55-
kullet for å markere deres 60-årsjubileum. 
Av de som samlet seg, var det både Bygg-
55ere, hustruer og enker. Det sistnevnte 
understreker hvilket fantastiske samhold 
kullet har hatt opp gjennom årene.

Fredag kveld samlet de eldre samf av 
dagens byggstudenter seg ved Studenten 
i Den Gamle Stad. Her ble de tatt imot 
av Kanzler, som holdt en kort tale i foten 
av statuen. Dragern, H.M. Aarhønens 
studentorchester, bisto med musikalske 
innslag, før Kåre Sandboe presenterte en 
hilsen til byen ‘på vegne av oldingene’. 
Markeringen ble rundet av med allsang 
til Nu klinger, der både unge og gamle 
stod i.
Morgenen etter ble de eldre busset fra 

Umiddelbart etterpå var det en 
interessant og givende bildefremvisning 
om NTHs utvikling av Mentz Indergaard,  
fra NTNU alumni, før Arvid Dalehaug 
fortalte litt om dagens NTNU-struktur 
kontra hvordan det var på den tiden. 
Etter foredraget ble Bygg-55-gjengen 
busset til Tyholt for en bedre lunch, 
etterfulgt av en guidet tur rundt om i 
byen. Helgen for de eldre ble rundet av 
med et storartet måltid der gamlingene 
fikk Palmehaven for seg selv.

I anledning 60-årsjubileet ble Aarhønen 
overrakt en flott gave fra Bygg-55erne. Da 
Studenten i Den Gamle Stad ble bygget i 
1996, fikk noen av gutta en ide om å lage 
en bror til statuen. En berømt keramiker 
endte opp med å lage Den Gamle Student 
i Staden. I følge Randulf Johansen, som 
overrakte gaven, var statuen så stygg at 
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Da jeg var liten, lyttet jeg 
ofte til mine foreldres 
gullkantede skildringer av 
egen studenttilværelse ved 
middagsbordet. De inneholdt 
gjerne en snodig foreleser, 
litt lesing (sånn for å sette et 
eksempel) og veldig mange gode 
kompiser med fiffige ideer. 
 Nå tar jeg meg selv i å 
gjøre det samme. Ja, det begynte 
faktisk enda tidligere, allerede 
i andre klasse da en som fadder 
øste av sine velmente råd over 
førsteklassingene: “Da jeg 
begynte på studiet …,” sa vi, 
og fulgte opp med det som i 
liten grad handlet om hva man 
lærte i BM1, og i større grad 
om hvordan man snek seg unna 
med å gjøre nada på en øving 
eller fikk tak i gratisbillett til 
Oktoberfesten. 
 Studenttilværelsen er 
“der små øyeblikk blir store”. 
Studentlivet gjør at det er 
umulig å skrive en vakker 
skildring av æresrunden (Den 
siste reisen du tar som student, 
etter at masteroppgaven er 
levert, for å skrive deg ut av 
“Galtvort for høyere teknologi 
og ingeniørkunst” og inn i 
arbeidslivet, red. anm.) uten å 

fylles av vemod. 
 Hva var det som gjordet 
det så bra? Hva var det jeg aldri 
fikk nok av? “I couldn’t help but 
wonder”, som Carrie ville sagt, 
hva ville jeg ha gjort hvis jeg 
skulle levd studentlivet om igjen? 

Det var kanskje eksamen som la 
rammene for studenttilværelsen, 
men det var det sosiale som fylte 
oss, med sine sjarmerende kollek-
tiver og studenthybelfester der vi 
stablet i høyden. 
 Som flokkdyr sosialiserte 
vi fra morgen 
til kveld, om det 
så var for grup-
peoppgaver eller 
pass av sofa. Det 
var kinodater en 
sen høstkveld, 
konserter og 
impuls-haik fra 
Byåsen for å rekke et vors. Det 
var grilling i parken, tur til Esten-
staddammen og sene skravlemøter 
med venninner. Det var alltid noe 
å fortelle, alltid noe som hadde 
skjedd. 
 Jeg husker hvordan vi fore-
grep sommeren med volleyball-
spilling en formiddag, enda sanda 
var så kald at bena ble blå, eller 

dro på hyttetur midt i uka. Jeg 
husker samholdet i felles skjebne. 
Det å toge inn i en forelesningssal, 
skulder mot skulder med meds-
tudentenes trøtte tryner og deres 
kaffekopper, og så forsøke å holde 
gluggene åpne gjennom trøtte ord 
om Fourier-rekker og sannsyn-
lighetsmaksimeringsestimator.  
Vennskapet som sprang ut av en 
altfor stor og uoverkommelig øv-
ing med kort tidsfrist, og det felles 
målet som vi sakte, men sikkert 
nærmet oss gjennom heltemodig 
lesning: En faglig plattform å 

vokse videre fra.

Det var kanskje 
kvelder der man 
var en fest før 
festen eller fester 
så festlig at de er 
glemt, men jeg 
tror likevel at jeg 

husker det viktigste. 
 Det viktigste sin felle-
snevner er at jeg sa “ja”. Ja til 
dødstidlig morgensvømming, 
ettermiddagsspinning og styrke-
trening. Ja til Dybdahl-konsert 
i Nidarosdomen og Åre-tur, 
snowboardkjøring i Myrkdalen 
og bowling på ekskursjon. Ja til 
sporter jeg ikke kan som under-

vannsrugby, innebandy og rugby, 
ja til bursdagsfest og dansekurs, 
innflytningsfester og fester bare 
for å feste. Ja til tapas- og film-
kvelder, ja til drinkaften og quiz.   
 Hvis jeg skulle levd stu-
dentlivet om igjen, skulle jeg sagt 
mer ja!

Studentlivet hadde tid til alt og 
ingenting. 
 “Det eneste du må 
bestemme deg for, er hva du vil 
gjøre med den tiden du har fått,” 
har det blitt sagt, og jeg brukte den 
på en konstant 
dårlig samvit-
tighet. Alt jeg 
ikke hadde 
gjort holdt på 
å sluke meg, og 
likevel kan jeg 
ikke for mitt 
bare liv huske 
hvilket pensum jeg aldri fikk lest. 
 Hvis jeg skulle levd stu-
dentlivet om igjen, skulle jeg 
senket skuldrene, pustet med 
magen og gitt mer faen. Jeg skulle 
hatt mindre dårlig samvittighet og 
vært mer fornøyd med det jeg fak-
tisk rakk å lære. Jeg husker jo ikke 
lenger hva jeg fikk på matteek-
samen i første klasse eller øvingen 

som det var så viktig å få bra fordi 
den telte hele 30 %. 

Det jeg husker er friheten. Fri-
heten til å reise hvor man ville når 
man ville, til Shanghai, Valencia 
eller Oslo. Friheten som lå i en 
is i mai, når solen stekte og en 
egentlig skulle vært lenket fast til 
en lesesal. Jeg husker eksamenspe-
rioden der lunsj var paradis og 
den sure kaffen fra kantina var 
ren nytelse. Jeg husker vitsene, 
som utenfor eksamensbobla var 
så dårlige at de ikke kunne ansees 

som humor, og 
lekene vi fant på 
fordi ingen ting 
er så kreativt som 
et menneske som 
utfører procrasti-
neringens kunst. 
 Jeg kan 
ikke tenke på 

en sjokoladeplate jeg har an-
gret på å gasse meg med i eksa-
mensinnspurten eller en fest jeg 
skulle vært foruten. Jeg har aldri 
angret på det jeg har gjort, men 
det jeg ikke gjorde.

Hvis jeg skulle levd studentlivet 
om igjen, skulle jeg sagt mer ja. 
Ja til Trønderfest og Team me-

konsert, skogsturer og kaféturer. 
Jeg skulle sagt ja til flere nach-
spiel med folk jeg ikke kjente, 
til spillkvelder jeg ikke hadde 
overskudd til, og ja til “en-øl-for-
mye-med-tanke-på-at-jeg-har-en-
veldig-tidlig-forelsning-i-morgen”.  
 Jeg husker jo ikke lenger 
hvor mange forelesninger jeg aldri 
rakk eller hvor mange kvelder som 
ble til nattarbeid. Det jeg husker er 
vennskapene. Det er de jeg bringer 
med meg videre, besøker om som-
rene og ringer en sen høstkveld 
for å mimre sammen i gullkantede 
fortellinger, akkurat som mine 
foreldre. 
 Hvis jeg skulle levd stu-
dentlivet om igjen, skulle jeg sagt 
mer ja, og brukt tiden min på “å 
dyrke kameratskap og bekjempe 
fagidioti”. 

Hvis jeg skulle levd 
studentlivet om igjen

 - En erfaringsbasert master

  “Det eneste du må 
bestemme deg for, er 
hva du vil gjøre med 
tiden du har fått”
  - Eli-Trine Svorstøl

  “Hvis jeg skulle levd 
studentlivet om igjen 
skulle jeg sagt mer 
ja!”
  - Eli-Trine Svorstøl

Tekst: Eli-Trine Svorstøl

Ikke 
student:
Selena 
Gomez har 
ikke levd 
studielivet.
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Årshoroskop

VÆREN

Stjernenes innstilling til deg er positiv, men du mangler en positiv innstilling til dem. 
Når var siste gang du ga et kompliment til en stjerne? Prøv for eksempel å applaudere 
ekstra høyt neste gang du ser en stjerne som Julia Roberts eller Tom Hanks på kinol-
erretet. Det vil gjenopprette balansen i livet ditt og din søken etter kjærlighet vil igjen 
spre kjønnssykdommer over byen. Du har et fantastisk semester fremfor deg, stol på 
meg, jeg tok et internettkurs i astrologi forrige uke og vet hva jeg snakker om!

- Gå på kino

TYREN
Det er kjærlighet i luften, rett sør for Slovakia, så hvis du ikke har planer om å oppholde deg 
der i nær fremtid ser det dessverre ikke lyst ut. Allikevel varierer vindretningen like mye som 
troverdigheten til dette horoskopet, så hold ut!  Du har en kreativ hjerne, prøv å bruke den til og 
finne en måte og redde karakterene dine dette semesteret. 

- Kanskje 

TVILLINGENE 
Ditt semester vil utvilsomt gå bra, da alle født i Tvillingene har dobbel hjernekapasitet etter 
fosteret dere absorberte under svangerskapet.  Saturns posisjon tilsier at noen følger ekstra 
nøye med på deg. Om det er en som vil deg godt eller en god gammeldags stalker er vans-
kelig å tyde, men du blir definitivt observert når du minst ønsker det. 

– Dra for gardinene

KREPSEN
Dine faglige prestasjoner dette semesteret vil være avhengig av dine handlinger. Hold minst en 
satanistisk offersermoni i måneden for å holde universet fornøyde. Du har hatt lite hell i kjærli-
ghet. Ifølge astrologien kommer dette av dine altfor høye krav. Prøv å senke kravene dine noen 
hakk. Prøv å gi en 3-er en natt de sent vil glemme, du kommer til å føle deg som en velgjører. 

- Bare legg en pose over ansiktet

LØVEN
Planetene rettes inn på linje og du vil oppleve en oppsving i motivasjon. Bruk dette til å 
bygge et tilfluksrom Doomsday Preppers-style, du må nemlig passe deg for én født i Skytten, 
et møte mellom dere vil bli skjebnesvangert! Det er dessverre så spesifikk jeg kan være med 
mine evner.  Kjærligheten vil blomstre mellom deg og den du lenge har hatt et godt øye til. 
Synd du sitter i bunkeren og ikke får utviklet forholdet deres.

- Kjøp hermetikk 

JOMFRUEN
Ja, du har det dølleste stjernetegnet, men prøv å snu det til noe positivt. Har du for 
eksempel tenkt på at du kan si; «Jeg er jomfru», selv om du stort sett har tatt imot alt 
som har blitt kastet etter deg fra 16års-alderen? Da vil du fremstå som den pureste jenta 
eller gutten på Samfundet! Faglig ser det ut som du vil trenge en jomfrufødsel, og med 
det mener jeg at du trenger et mirakel for å lykkes. 

- Jeg er «jomfru»

Tekst: Christian Trandem Myhre

VEKTEN
Korrelasjonen mellom Jupiters ukjente måne og Plutos nærliggende relevans til Uranus 
vil kunne oppleves som svært ubehagelig for deg neste fullmåne. Du vil nemlig oppleve 
en dramatisk hendelse som involverer en drikkelek og en vinflaske. Dine karakterer 
avhenger av at du slutter å koke, finn en måte å jukse på eksamen isteden.  

- Fullmånen nærmer seg

SKORPONEN
Dine karakterer vil henge i en tynn tråd hvis du ikke tar grep. Løsningen vil være å utvikle et 
romantisk forhold til en maktperson. Forfør en foreleser, fagansvarlig eller liknende og du kan be-
nytte dette til din fordel når karakterer skal settes, men pass deg for studassene! De har ingen makt 
og vil være sløsing av både tid og krefter.  

- Straight A’s

SKYTTEN
Din økonomiske situasjon setter deg i et moralsk dilemma. Du vil måtte utsette kroppen for hittil 
ukjente påkjenninger, men det vil få deg gjennom måneden. Din største fiende i perioden fremover 
vil være Skorpionen. En person som kommer inn i livet ditt vil bare bety ulykke, kvitt deg med 
denne før det er for sent!

- Ikke få nye venner

STEINBUKKEN
Ditt kjærlighetsliv vil blomstre og det ser veldig positivt ut. Positivt på alle prøvene du 
leverte til legen, altså. For å konsentrere deg om noe annet enn den fremtidige kløen må 
du begrave deg selv i skolearbeid, noe som vil gi resultater under eksamensperioden. Det 
kommer alltid noe bra ut av en negativ opplevelse! 

- Vær positiv
VANNMANNEN
Sett deg langt bak i forelesningene og spør mange spørsmål med lav stemme. Du vil op-
pleve at du får mye oppmerksomhet og alle vil lure på hvem du er. Selv om de fleste vil 
irritere seg over det må du huske på at all oppmerksomhet er god oppmerksomhet! Du 
vil også få mye oppmerksomhet i kjærlighetslivet ditt. En gammel bekjent vil gjenoppta 
kontakten og kanskje blusser flammen opp igjen. Hva så om dere er i familie, det var lov 
for 100år siden!

- Keep it in the family

FISKENE
Gløshaugen vil være din dette semesteret. Alle bør behandle deg som en overordnet og 
du bør se ned på dine kullkamerater. Vis hvem som er sjefen. Du liker å ta sjanser! Bruk 
dette til din fordel. Ta sjanser i kjærligheten. Hvorfor ikke prøve å bytte seksuell legning i 
et par uker? Dette vil åpne øynene dine og doble dine jaktmarker. 

- Ta sjansen
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Hva får du hvis du legger sammen en 
komite og 68 engasjerte byggstudenter?
Tidenes oppussingsprosjekt! 

Vår kjære kjeller aka Aarhønekroa aka 
kroa aka kroå (les:stavangersk) pusses 
opp i denne stund. Rivningen startet da 
fadderperioden var over og den skal være 
oppe å stå igjen til UKA15 starter. 

Hva blir nytt? 
Svaret er ALT. Gulv, tak, vegger, møbler, 
bardisk, planløsning, lydanlegg, you 
name it!

Gå inn på facebook og lik gruppa vår. 
Her holder vi dere oppdaterte med bilder 
fra arbeidet som pågår og link til dugnad-
spåmelding finner du også her!
”Oppussing av Aarhønekroa 2015”

Gled dere til høsten og ny kjeller! Det blir 
fest og moro og ryktene går om flip-the-
cup turnering. 

Stay tuned! 

oppussing av Kroa Dinas Pingvinhjørne

Hei på dere! Endelig er det tid for nytt 
pingvinhjørne – og i denne utgaven 
skal dere få lære litt mer om Afrikan-
ske pingviner! 
 Afrikanske pingviner??!? Spør 
du. Jada svarer jeg! Som jeg skrev for-
rige gang, er det ikke bare på Sørpolen 
det bor pingviner. 

Afrikanske pingviner, eller Kappingviner 
som de egentlig heter på norsk, er den 
eneste pingvinarten som hekker på det 
afrikanske kontinent. Pingvinarten kalles 
også brillepingvin, fordi den har et kort 
bånd som går fra halsregionen og i bue 
over øynene og ned mot nebbroten. 

De afrikanske pingvinene pleier å trek-
ker opp på land for å hekke, myte og 
hvile (myte betyr at de mister den gamle 
fjærdrakten sin, og får en flunkende, 
shiny ny en!). Da liker de aller helst å 
være på øyer som består av små klipper, 
berg og store steiner! I Cape Town i Sør-
Afrika chiller de på stranda også, det ser 
dere bilder av her! Pingvinene kommer 
gjerne tilbake til den samme plassen år 
etter år. 

Pingvinsamfunnet er skikkelig ålreit og 
kjønnsnøytralt. Hun-pingvinen leg-
ger vanligvis to egg, og så deler begge 
foreldrene på rugingen. Eggene klekkes 
etter ca 40 dager, og når babyen kommer 
ut deler de på barneoppdragelsen. Pappa-
pingvinen vokter pingvinbabyen mens 
mamma-pingvinen mater den. Etter ca 30 
dager har babyen blitt tøff nok til å forlate 

redet. Da danner alle de tøffe pingvinbarna sosiale gjenger. Disse 
gjengene gir beskyttelse, for nå må nemlig mamma- og pappap-
ingvinene ut på jakt.

Yndlingsmaten til Afrikanske Pingviner er sørafrikansk ansjos, 
og brisling (nesten som sild).De er også skikkelig gode til å bade! 
De kan dykke helt ned til 60m dyp, og holde pusten i over 2 
minutter!! Dessuten svømmer de skikkelig fort,  over 20 km/t. 

Bildene er fra pingvinstranden i Cape Town. Her lever de livet 
as!

Tekst: Dina Eggum
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3 kjappe fakta om Femunden: 

 - Femunden er den 3. Største innsjøen i Norge

 - Det er flere tømmerrenner fra 1700-tallet der

 - Blåbærene der er sykt gode!

Fredag 28. august  la 17 glade turmennesker i vei 
til Femundsmarka. Her skulle det padles, teltes og 
båles!   

Allerede fredag kveld sjøsatte vi kanoene, og padlet 
av sted. Solen skinte helt til vi nærmet oss leiren. En 
liten byge tok oss igjen, men det gikk helt fint siden 
vi kunne suse nedover tømmerrenna lett som bare 
det til leirplassen. 

Da vi ankom plassen satt det to eldre menn og koste 
seg rundt leirbålet. Lite visste de om at de straks 
ble påtvunget selskap av 17 sultne studenter. 

Lavvoer og hostetelt (for de som var ekstra preget 

etter fadderperioden) ble slått opp, og taco fortært i 
en fykende fart. Selv om det regnet var alle fornøyde 
rundt bålet. Også de to mennene som var der først! 

Lørdagen våknet vi opp til strålende sol. Andre 
punkt på lista (etter frokost selvfølgelig) 
var kanobæring. Tømmerrenna var for smal og 
grunn, så vi måtte gå rundt. Takk og lov for sterke 
mannfolk! 

Etter dette padlet vi glade av sted, spiste kjeks og 

sjokolade og klimpret på ukulelen. Vi bar kanoen 
gjennom to renner til, men disse var heldigvis korte 
og enkle, hvertfall for oss som ikke måtte bære! 
 Bålkomiteen sørget for flotte bål til alle 
måltider, med selvhogget ved! 

Søndag ettermiddag nådde vi målet; litt støle, litt 
slitne men mest fornøyde. Turlederne Hanne Cecilie 
og Audun gjorde en kjempejobb! 

Takk for turen, vi sees igjen neste år!

KAnoTUR TIl FEMUndEn 

MEd VAndREndE BjElKE

Tekst og foto: Marte Skibeli og Dina Eggum
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FAddERPERIodEn 2015
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Øyvind Fossum, 21 år
Søker venninne på 
16-24 år. 
Røyker ikke. Nyter 
alkohol. 
Bill.mrk: Jokke

Utrolig trivelig førstis 
fra Rykkinn. Liker å 
slippe unna det travle 
livet i Blærums gater 
og heller gå på turer 
i fjellet. Har tidligere 
erfaringer fra Hawaii-
boyband og har abso-
lutt draget på damene. 
Glad i øl og takker ikke 
nei til et godt Jokke-
nach. Liker å chille på 
seilbåten med boyza og 
generelt leve yolo-livet, 
men kunne likevel 
tenke seg å slå seg til 
ro om en søt byggjente 
melder interesse. 

Matilde Reinholdt Belsvik, 20 år
Søker venn på 19-30 år. 
Røyker ikke. Nyter alkohol.
Bill.mrk: Froskepott

Denne Oslo-jenta er så søt som et jordbær. Liker fotball 
og svømming, men hennes største interesse er nok Sør-
Korea. Elsker koreansk språk og k-pop. Søker derfor en 
mann med gulnet hud, smale øyne og svart hår. Du har 
kanskje sett henne i galla og styrebånd? Det er fordi hun er 
Aarhønens beste festarrangør. Kysset en frosk på låvefesten 
og venter enda på drømmeprinsen.

Henrik Dietrichson Pharo, 24 år
Søker venninne på 16-80 år. 
Røyler ikke. Nyter gjerne alkohol. 
Bill.mrk:c Verdensvandt

Eksotisk kjekkas med glimt i øyet. Elsker å reise og oppleve nye kulturer, så det 
er ingen vits i å ta kontakt med mindre du har vært i alle verdensdeler. Han er 
full av energi og sprer mye glede og moro på sin vei. Søker en liten dame, helst 
lavere enn 173 cm, med sporty kropp og godt humør. En eventuell kjæreste vil 
bli behandlet som en prinsesse av denne hyggelige herremannen. 

Sigmund Wiig Petersen, 22 år
Søker venninne på 16-30 år. 
Røyker ikke. Nyter alkohol.
Bill.mrk: Ghetto-gutten

Denne trivelige trønderen er en ny fjerdeklassing på 
NTNU. Har tidligere gått på HiST men er nå klar for 
ordentlig skole. Har droppet skinnvest og bart, men er 
til gjengjeld latterlig deilig i dress. Glad i paraplydrinker 
og champagne. Både ghetto-gutt og gentleman. Søker en 
dame som er positiv, sosial og utadvent. Orker ikke over-
analysering og kjærlighetsdrama, her gjelder det å gå rett 
på sak, enkelt å greit.

Erlend Andenæs, 24år
Søker venninne på 18-35 år. 
Røyker ikke. Nyter ikke alkohol. 
Bill.mrk: Bli med til Andeby

Dette er en skikkelig kjernekar fra Asker. Hyggelig mot alle 
og enhver og blir aldri sur med mindre noen ikke gid-
der å legge inn 5 % mer innsats selv om det hadde gjort 
situasjonen 50 % bedre. Glad i dyr, så lenge de kan fanges 
i en pokéball. Har blitt meget populær på bygg for å skrive 
eksamenskalender med oppsummering av ting som er lurt 
å kunne til eksamen. Søker en oppegående og fornuftig 
dame.

Interesse/sjekkereplikk sendes til spikers@aarhonen.no . Husk “bill.mrk.”! Så blir det videresendt til din utkårede snarest.

Tekst: Marte Skibeli

Noen ganger i livet skjønner du virkelig 
at du begynner å bli gammel. Dette har 
en tendens til å være i forbindelse med 
rundår, fordi det høres så brutalt mye 
eldre ut å være 30 enn å være 29. For 
flesteparten av studentene på bygg vil 
neste opplevelse av denne typen bli når 
man blir 29 og nærmer seg 30, men for 
enkelte handler dette om overgangen 
fra 19 til 20.

Spikers Kårner har vært så heldig å 
få intervjue en gutt på bygg i denne 
situasjonen. Grunnet være hans 
traumatiske problemer rundt dette har 
intervjuobjektet valgt å være anonym. 

  - ”Tidligere har jeg alltid tenkt at det 
må være superkult å bli 20, fordi da kan 
du komme inn 
på Downtown 
og alle stedene 
på Samfundet, 
liksom. Da det var 
to måneder igjen 
til 20-årsdagen 
min slo det meg at 
man aldri kan bli 
tenåring igjen, hvis 
du skjønner!”

Den bekymrede tenåring på bygg tenker 
tilbake på noen flotte tenåringsår og 
konstaterer at den tiden dessverre snart 
er over.

- ”Når du blir 20 blir du på en 
måte voksen liksom, og da tenker alle at 
du må være sånn skikkelig seriøs hele 
tiden, hvis du skjønner hva jeg mener.”

Få steder å være
På grunn av UKA 
blir Bodegaen 
(kjøttmarkedet, red. 
anm.) pusset opp, 
og det merkes godt 
for de som ikke 
kommer seg inn på 
så mange utesteder.

 - ”Etter Bodegaen 
ble stengt har jeg 
nesten ingen steder jeg kan shake løs 

lenger! Det er bare 
Karma igjen liksom, 
og der er det bare 
masse 16-åringer 
som har kommet 
seg inn med fake 
leg (at man låner 
legitimasjon til 
noen som er gamle 
nok til å komme 
inn, red. anm.), og 
de er så syyyyykt 

teite!”

Når den anonyme byggstudenten 
blir spurt om hva han skal gjøre på 

20-årsdagen sin kommer svaret med en 
gang: 
- ”Jeg skal dra på polet og kjøpe vodka. 
Det er så sykt fjortis å drikke 21 %!”

Usikker gutt
Det blir vanskeligere og vanskeligere 

å skjønne hva 
byggstudenten 
egentlig mener jo 
lenger ut i samtalen 
vi kommer. Vi 
avslutter derfor 
intervjuet med den 
humørsvingende 
tenåringen med et 
siste spørsmål, for 
å finne ut hva han 

egentlig tenker om å snart bli 20:

- ”Jeg gruer meg skikkelig til jeg blir 20, 
liksom! Da er man så sykt gammel!”

#yolo #swag #19 #foreverYoung 
#stek #aldriHangover #ungOgSprek 
#sexyBoy95 #RT #studielån 
#bygg #tenåring #ubekymret 
#tooYoungForDowntown 
#samf #fuckID20 
#haterAtTorsdagsfyllaAlltidBlirID20 
#liveFastDieYoung #rølp 
#fadderPerioden #bodegaen #karma

  “Etter Bodegaen ble 
stengt har jeg nesten 
ingen steder jeg kan 
shake løs lenger!”
   - Gutt (19)

  “Jeg gruer meg  
skikkelig til jeg blir 
20, liksom!”
   - Gutt (19)

Forever 
“Young”

Tekst: Håvard Eggen Kristensen
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Hallvard (5.) om fadderen sin på som-
merjobb: «Hun var ikke MILF fordi hun 
ikke var gammel, hun var bare ILF.»

Simen (2.): Jeg ville heller hatt en one 
night stand med Den Lille Havfrue enn 
med Barbie.

Maren (2.) og Mak (3.) fant tonen på 
hagefest i Voss.

Juni (3.): «Vi kan ha drikkepress fordi vi 
verken er faddere eller fadderbarn!»

Vegard (2.) og Helle (2.) ble observert 
munn til munn på kjelleren.

Tobias (2.) og Sigrid (1.) forsvant sam-
men hjem etter låvefesten.

Sofie (3.): «Det går an å være to jenter da! 
Det er jo litt gøy!»

Hallvard (5.): «Jeg så tissen til Rolf i går, 
og den var ganske stor!»

Fadderjente (1.): «Hvor er fadderbarna 

dine da?» Andreas (6.): «Eh… de var 
ferdige nå til sommeren.» 

Roald (2.): «Potensen blir opphøyd!»

Andreas (3.) forsvant fra et bursdagsvors 
med førstis fra medisin.

Det ryktes at Ance (4.) svetter på rumpa.

Nicki (2.) klinte med omegagutt på 
immballet til Omega.

Viktor (2.) er skyldig i å bryte fadderregel 
#3. “Ikke ha sex med ditt eget fadder-
barn”.

Alexander (2.) fikk god kontakt med et 
styremedlem fra arkitekt, Idun (2.), un-
der immballet. Det er uvisst om forholdet 
mellom bygg og arkitekt har forbedret 
seg etter denne hendelsen. De forlot Sam-
fundet sammen.

Det ryktes at Magne (5.) og Helga (5.) 
fant tonen en kveld i fadderperioden.

Hilde (1.) og ukjent byggstudent forsvant 
sammen hjem etter låvefesten.

Det ryktes at store mengder talkum ikke 
var nok til å skjule juvelene til stagedive-
Sondre i 3. klasse under imm.ballet.

Det ryktes at flere byggstudenter hooket 
under imm.ballet, men det er dessverre 
uvisst hvem det var.

Det ryktes at Mikael (1.) er den mest 
reportede brukeren på Gobi (passord til 
H.M. Aarhønens gruppe er nth1913)

aarhonen_gossip
Legg meg til og send inn sladder!
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