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Redacteuren er død, lenge leve RedacteuJeg er beæret, stolt og andre store ord over å få sitte som den
neste Redacteuren for kvalitetsavisa Spikers Kårner. Etter to og et
halvt år som skribent er det veldig spennende å få ta på meg
denne rollen og jeg håper jeg klarer å styre skuta litt bedre enn det
norske sjøforsvaret. I løpet av min tid i Spikers har jeg sittet under
tre fantastiske Redacteurer som alle har bidratt til å gjøre avisa til
det den er i dag. Det er ingen tvil om at jeg har store sko å fylle, og
da hjelper det å ha 48 i skostørrelse.
Så klart skal jeg ikke gjøre dette alene. Med meg på ferden har jeg
en solid gjeng med skribenter, korrekturlesere, fotografer,
grafikere og illustratører som alle bidrar med høy kvalitet og stor
iver. Vi skal jobbe for at du får aktuelle artikler, humoristiske
historier, lekker layout og selvfølgelig saftig sladder.
Akkurat nå er det mye famling i blinde for min del. Jeg er ikke helt
sikker på om jeg gjør de tingene jeg gjør på riktig måte, om de
tingene jeg gjør er bra nok, og først og fremst om jeg burde gjøre
de tingene jeg gjør i det hele tatt. Det er med andre ord som en
helt vanlig dag på studiet. Heldigvis har jeg med meg et fantastisk
støtteapparat som hjelper meg med det som trengs. Jeg håper
på å finne suksessoppskriften og setter meg som mål om at hver
utgave skal være bedre enn den forrige og at Spikers Kårner skal
fortsette å være den beste linjeforeningsavisen på NTNU.
Vi er alle veldig fornøyde med denne ferske utgaven som du nå
holder i hendene og jeg håper den fungerer som et fint lite avbrekk
i en ellers stressende studiehverdag.

“Do you know what they call a Quarter Pounder in France? They call it Royale
with Cheese.” Det er et utsagn fra den siste filmen jeg så, Pulp Fiction. Det var
nok den første filmen jeg fullførte på tre år. Kanskje ikke fulle tre år, men ganske nære. Jeg er en distre person. Jeg har også borderline dysleksi, og
det ser jeg kun positivt på. Med andre ord; hils på deres nye Sjefredacteur.
20. februar var det duket for Aarhønens generalforsamling. Klamme hender
og høy puls var fast inventar mens minuttene tikket ned til det var tid for appell. Pulsen gikk ikke ned da jeg stod foran studentene, og den gikk heller
ikke ned da navnet mitt ble ropt opp. Et verv i Aarhønens hovedstyre var en
tanke jeg hadde lekt med, nå var det en realitet. På vei ut av salen løp tankene
i alle retninger, men en ting var jeg sikker på, det kommende året blir spennende, lærerikt, og ikke minst gøy.
Redactionen skal igjen gi ut bemerkelsesverdige utgaver av Spikers. Når eksamenspresset blir for tøft og du drømmer om levert master er det like sikkert
at Spikers leverer som at grillen til Kroa blir snakkis etter ÅL. Dette grunnet
alle de fantastiske medlemene av Redactionen, og spesielt vår Redacteur Ola
Spangen. Spikers Kårner er i trygge hender, det kan jeg love. Enda en ting
som kan loves er at vår nye Nettmester Håkon Veivåg Tveit og nettgjengen får
nettsiden til å bli klasse.
Men hvem er egentlig jeg? Her har dere fem fakta om meg.
1. Jeg elsker fylla.
2. Det elæktris.
3. For hvem elsker ikke pils i dette vårværet?
4. Bli med å ta en pils?
5. Nå skal jeg ta en pils.
Sigurd Nordby
Sjefredacteur
H.M. Aarhønen

Ola Spangen
Redacteur
H.M.Aarhønen
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TORE HOVEN
Tekst: Erik Hjertnes Nygaard - Foto: Frida Nygaard - Layout: Håvard Eggen Kristensen

Tore Hoven, H.H. Grindgutten, går til sommeren av
med pensjon. Spikers Kårner
ønsker i den anledning en
prat med mannen bak de
oppovervendte tomlene og
det brede gliset. Tore har vært
sterkt delaktig i studentenes
hverdag i flere år, og samtlige
studenter kan huske tilbake

til immatrikuleringsdagen
da han har kommet med sin
velkomsttale. Han har også
vært med i linjeforeningen
som Eldre Høyhet i Fondsstyret, vært med i promofilmer
til OppByggIng og deltatt på
seremonier og fester gjennom
de siste årene.

Intervjuet er skrevet på
bokmål, men Redactionen
anbefaler å lese med brei
Stjørdal-dialekt for den riktige
Tore-experience.

Kort fortalt, hvem er Tore
Hoven?
Ja hva skal man si, da? Tore Hoven er stjørdaling. Gikk på NTH
i ´75 til ´79. Jeg jobbet siden
som vit.ass. noen år, og deretter
i Statens Vegvesen i ´81. Og der
jobbet jeg til jeg startet her i fast
stilling 2013. Jeg har også hele
veien hatt et tett forhold til NTH
som veileder og sensor på blant
annet masteroppgaver. Spesielt
godt samarbeid ble det etter
jeg fikk jobb her i Trondheim i
2003, som leder for et kompetansesenter. Da kom jeg inn i
Næringslivsringen og satt her
som styreleder over en periode. Selv om jeg har vært ansatt
i Statens Vegvesen hele veien
har jeg hatt mange varierende
arbeidsoppgaver i hele Norge,
alt fra planlegging av trafikkregulering i Trondheim til lederstillinger.

automatiske bomstasjon i 1991.
Og dette ble jo et produkt som
er tatt i bruk over hele verden
siden. Så dette var jo et veldig
morsomt prosjekt!

var noe jeg startet med da jeg
bodde på landet. Da gikk det
nemlig et stort leirras i ´62, som
førte til en voldsom trafikk av
folk som ville se. Og veien inn
var full av grinder. Så da stod
jeg og åpnet grinder og hadde
en slags bomstasjon der også.

Hva er det du er mest fornøyd
med å ha deltatt i?
Nei, si det. Jeg ble prosjektleder
i ´87 på det elektroniske bomsystemet, gjennom et utviklingsprosjekt med et selskap er i
Trondheim. Dette ble tatt i bruk
i det som ble verdens første

Hvordan var studenten Tore
Hoven?
Studenten Tore Hoven, han var
ikke noe typisk student. Jeg fikk
nemlig barn da jeg var student.
Så innen jeg var ferdig hadde
jeg to barn. Så jeg var lite med
på studentlivet, og kjørte heller
buss på deltid for å få økonomien til å henge sammen. Det
var ikke så uvanlig den gangen.
Det var jo heller ikke like mye
aktivitet i Aarhønen da, slik som
det er i dag.
Kan jo for så vidt også evne at et
av mine høydepunkt er da jeg
ble Høyhet i Aarhønen.
Kanskje du kan fortelle hvor
Høyhetsnavnet ditt stammer
fra?
Utgangspunktet der var innlegget jeg hadde et av de første
årene vi var i Singapore. Da
skulle alle vi reiseledere presentere oss, og da hadde jeg et
foredrag som het ”fra grindgutt
til trafikkdirektør”. Og grindgutt
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Hvor går påsketuren til neste
år, nå som du tar siste året i
Singapore med oss?
Den går ikke til Singapore. Jeg
er ikke lei, men nå har jeg vært
der seks år på rad. Så neste år
blir en rolig påske på hytten
ved sjøen. Det å reise liker jeg
jo veldig godt, så jeg har jo
nå passert 60 land. Og jeg har
ingen favorittdestinasjon, siden
vi liker så godt å se nye plasser.
Favorittdestinasjonen må i så
fall bli Singapore sammen med
dere byggstudenter.
Og du har ikke planlagt noe
siste sprell på ekskursjonen
som kommer?
Nei. Hehehe! Ikke ennå.

Gladgutt: Tore Hoven er kjent for sitt gode humør, latter og smil.

Hvem blir pensjonisten Tore
Hoven?
Han blir en aktiv pensjonist. Jeg
vil nesten ikke bruke begrepet
pensjonist heller. Jeg skal finne
meg noen prosjekter å jobbe
på og vi skal få reist mye i tiden
framover.
Du driver jo med ølbrygging,
så vi lurer på om du har noen
favorittsteder i Trondheim
hvor du finner god øl.
Jeg startet jo på Mikrobryggeriet og prøvde å smake meg fram
til god øl. Og nå har det dukket
opp så mye bra øl rundt i Trondheim, det siste nå hos Dahls.
Men fremdeles synes jeg min
egen øl er best! Jeg synes det
ølet jeg lager blir så fenomenalt
godt at jeg har ennå ikke funnet
noe favoritt noe annet sted jeg
liker bedre.
Har du noe spesiell ingrediens
i ølet ditt?
Det er kanskje i den ølen jeg
brygger til jul hvert år. Det bryg-

ges med lokal malt fra Stjørdalen der jeg er fra, som det ligger
en spesiell røyksmak på. Så det
blir et veldig spesielt øl, som
man riktignok må bruke litt tid
på å bli vant til for å like.
Du kommer ikke til å lage ditt
eget mikrobryggeri?
Nei, det gjør jeg ikke. Det forblir
en hobby. Det at jeg sier jeg har
Trondheims beste øl gjelder vel
bare for min smak. Jeg tror ikke
andre ville vært like begeistret
for den.
Gjennom disse årene du har
jobbet tett på studentene. Har
du gjort deg opp noe mening
om hva det beste og verste
med studenter er?
Det å ha ansvaret for byggstudiet har vært som en drøm.
Kvaliteten på byggstudiet og
byggstudentene har gått oppover hvert eneste år, og det er så
bra. Vi scorer topp på studiebarometer, og får topp tilbakemelding fra bedriftene vi samarbei-
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der med. Og dette fordi vi har
studenter som jobber så godt
sammen i studiehverdagen. Den
studentkontakten jeg har fått,
og spesielt gjennom turene til
Singapore, har virkelig gitt meg
et kick i arbeidshverdagen! Jeg
kan faktisk ikke komme på noe
negativt med studentene!
Og hvem er Tore Hoven i dag?
En meget fornøyd mann som
har hatt det store privilegium
med å jobbe med landets flinkeste studenter de siste årene
av jobbkarrieren. Jeg har hatt
muligheten til å jobbe med
forbedring av studiet i tett samarbeid med hele byggebransjen
og i dag er dette et av de beste
sivilingeniørstudiene ved NTNU.
Min jobbkarriere startet på bygg
og avsluttes på bygg, og jeg
kommer til å se tilbake på de
siste seks årene som de beste i
min karriere.

aarhønelekene 2019
Bilder: Madelene Norbeck Stock | Layout: Frida Nygaard
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Våre nye Høyheter i 5. klasse

Tekst og layout: Haakon Nygaard Kristiansen

Tittel: H.H. Strikkefasthet
Navn: Marie Bjørndal
Fra: Frekhaug

Tittel: H.H. Kor E A?
Navn: Matilde Reinholdt Belsvik
Fra: Oslo

Tidslinje:
Alt startet med et uskyldig verv som gjengmedlem i Cermonigjengen. Lite viste noen at dette skulle bli starten på
noe stort. Det har seg nemlig slik at Marie, etter bare en kort periode i CG, ble sulten på mer makt. Hungeren etter noe større og bedre førte til at Marie entret det beryktede HS, som mester type Cermoni. Et verv i HS er et av
de største vervene du finner, men Marie ville ha mer. Hun gikk for gulltronen, nemlig Kanzlerstillingen. Tronen ble
selvfølgelig overvunnet, og Marie fikk dermed to år til i HS, som Kanzler og Vicekanzler. I tillegg til dette var hun sterkt medvirkende i grunnleggelsen av Grå Fjær. Per dags dato sitter hun som ITV bygg og miljøteknikk.

Tidslinje:
I likhet med mange andre som er aktive i Aarhønen, så startet Matilde sin historie i Cermonigjengen. Et verv som videre førte
med seg en stilling i HS, som Cermonimester naturligvis. Matilde må nok elske å arrangere store arrangement med mange
tilstede, for hun har også vært bed.pressansvarlig i Industrikontakten. I tillegg til å sørge for at ulike arrangementer har gått
som ei kule, så har hun også bidratt på scenen i et annet fast arrangement, som på folkemunne kalles byggrevyen. Der har
hun vært aktør hele fire ganger. Matilde er ikke fremmed for å underholde ved bruk av stemmen, for ikke bare har hun vært
aktiv i revyen, hun har også vært en trofast bjelkeklanger. I tillegg til dette har hun trillet kule for Døla Damer i tre år. Det bør
også nevnes er at hun bidrog til maling av Bob på Kroa, og nå sitter hun i Grå Fjær.

Tittelforklaring:
Hun har blitt beskrevet som en gammel sjel i en ung kropp, og med dette følger en brennende interesse for håndarbeid, særlig strikking. Dette har ført med seg en tendens til å love å strikke ting for folk på fylla, noe som har ført til
en god del Aarhøne-strikk på bestilling. Dermed H.H. Strikkefasthet.

Tittel: H.H. Blekka
Navn: Håvard Eggen Kristensen
Fra: Oslo
Tidslinje:
Håvard sitt aller første verv på Bygg, var som tillitsvalgt for 1. klasse. I tillegg til dette prøvde han å bli med i Krogjengen, det klarte han ikke. Så bestemte han seg for å prøve seg i Redactionen. I ettertid kan man takke høyere makter
for at Krogjengen dreit seg ut. For Håvard har nemlig en fartstid i Redctionen de fleste bare kan drømme om. Det tok
ikke mer enn et halvt år før Håvard ble med i HS som Redacteur. I tillegg til dette var han innom både Nettgjengen
og Blæstegjengen. Han har altså vært med i alle de tre undergrenene som senere har blitt Redactionen, en gjeng
han fremdeles er med i. Ikke bare har han opparbeidet seg en legendestatus i Redactionen, men han har også sittet
som studentrepresentant for Fondstyret i to år. For tiden går pensjonisttilværelsen med til kaffedrikking på Høna og
verv i Grå Fjær.
Tittelforklaring:
Som Redacteur satt Håvard rekord i antall utgitte utgaver av Spikers Kårner i løpet av ett år, da det ble laget åtte
utgaver. I tillegg til mange utgaver var disse vesentlig tjukkere enn dagens utgaver, som førte med seg en ørliten
budsjettoverskridelse. De mange og tjukke utgavene av Spikers Kårner er bakgrunnen til høyhetsnavnet H.H. Blekka.

Tittelforklaring:
Matilde har stor interesse for koreansk kultur og var på utveksling i Sør-Korea, samt at fravær fra diverse møter og arrangementer ofte unnskyldes med fotballtreninger, kampor og lignende. (og hun er halvt trønder). Dermed navnet “H.H. Kor E A?”.
Tittel: H.H. Åpen dør
Navn: Auden Seming Gløtvold Byrne
Fra: Villmarksperlen Drevsjø ved Femundens bredder

Tittel: H.H. Greven av grovis
Navn: Simen Wahlstrøm
Fra: Ligarda i Søndre Land (Les Flåklypa)

Tidslinje:
Auden startet som mange andre førstisser sin tid i Aarhønen
som ivrig medlem av Krogjengen. Vervet ga mersmak, og
Auden ønsket naturligvis å fortsette i Aarhønen. Det tok kun
et halvt år før han ble en del av Hovedstyret, i rollen som
Nettmester, som i gamle dager var en del av HS. Han fortsatte selvfølgelig i Nettgjengen etter endt tjeneste i HS. Døla
3 fikk også lov til å knytte bekjentskap Drevsjøs svar på Lionel
Messi, men fotballkarrieren tok en brå slutt grunnet skader. Et
verv som ikke preget helsen like mye var Hyttestyret, og det
var der ferden gikk etter Døla 3. Auden har også bidratt i tre
byggrevyer, som han helt objektivt påstår er de aller beste. I
dag bruker han tiden på Grå Fjær og Bjelkeklang.

Tidslinje:
Aarhønekarrieren til Simen begynte med byggrevyen i 1.
klasse, en revy han har deltatt i hele fire ganger. Få skinner
sterkere på scenen enn Simen, og hvis man ser på de ulike
rollene han har hatt, så ser man virkelig en allsidighet og fantastiske skuespilleregenskaper. Han satt også som Skogvokter i den tiden den rollen innebar arrangering av fadderperioden. Simen har også tatt på seg et par andre verv som
Oppsynsmann i Hyttestyret og blitt hentet inn som dikter
for Spikers Kårner, anbefaler å sjekke ut diktet Julekule fra
utgave 6 i 2016. På veg mot endt studenttid har Simen også
blitt medlem av Grå Fjær. Han største bragd er dog dansen
med med kona til Tore Hoven under bursdagsfesten 2016.

Tittelforklaring:
Han er et fast inventar på Høna, hvor han er kjent for at døren
skal være åpen, både i fysisk og menneskelig forstand; derav
tittelen H.H. Åpen Dør.

Tittelforklaring:
Kommer med (u)passende og bemerkelsesverdige kommentarer i både tide og utide; derav tittelen “H.H. Greven av
Grovis”

Tittel: H. H. Hei Gut
Navn: Ådne Dybdalen
Fra: Sjoa

Tittel: H. H. Fugletitteren
Navn: Petter Jakola
Fra: Bodø

Tidslinje:
Dette eventyret startet sine glade dager i en av Aarhønens «talentfabrikker»; krogjengen. Mange fremtredende
skikkelser i H.M. Aarhønens skog startet nettopp der. Krogjengen fungerte som et springbrett for den joviale, utadvendte gutten fra Norges raftinghovedstad. For etter en kort stund som krogjenger avanserte han videre til krostyret,
i tillegg til AKT-styret, Redactionen og Cermonigjengen, hva gjør man vel ikke for å unngå skolearbeid. Attpåtil
landet han en plass som frontmann i vårt eminente linjeband ByggBang. Der har han og resten av bandet fått enhver
byggstudent til å både danse og synge av full hals. Ådne hører virkelig hjemme på en scene, noe han har vist gang
på gang. Fire byggrevyer har blitt sterkt preget av showmannen med de tusen karakterene. I sine eldre dager har
han vært en bidragsyter i opprettelsen av gæmlisgruppa Grå Fjær, og ble valgt som gruppas første leder.

Tidslinje:
Det hele startet i det herrens år 2015, da Petter deltok som skuespiller i revyen. Dette ga mersmak, så Jakola bestemte seg
like gjerne for å ta full kontroll over Byggrevyen 2016, han ble altså valgt til Revysjef. Etter en vel gjennomført byggrevy
i 2016, så var det klart for Petter å ta det neste steget. Problemet var jo åpenbart at man ikke kommer høyere i systemet i
Byggrevyen, så valget falt naturlig på noe utenfor revyens verden. Han valgte to år i HS, hvorav første året var som Kanzler, og
dermed Vice-Kanzler i år to. Petter har også administrert bygg treningsgruppe og vært jaktleder for VB, hovedsakelig fuglejakt. Sitter per dags datod som godsbestyrer for Aarhønehytta. Etter å ha bidratt som skuespiller i Byggrevyen 2019, så har
Petter nådd det optimale målet for alle som elsker Byggrevyen. Han har altså deltatt i revyen fem ganger av fem mulige.

Tittelforklaring:
Ådne kommer som kjent fra Sjoa, og har derfor naturligvis pådratt seg en kronisk morsom dialekt. Dette har han
selvironi på, noe som har resultert i haugevis av humor på og om egen dialekt. Dermed ble han tildelt tittelen H.H.
Hei Gut.
8

Tittelforklaring: Fuglejaktingen i kombinasjon med at han har et uvisst antall studiepoeng i fugletitting, og prater gledelig om
dette, er bakgrunnen for H.H. Fugletitteren
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Nattuglen
Tekst og layout: Ola Spangen | Illustrasjon: Katja Hansen

Jeg er definitivt ikke et A-menneske. Jeg er et alle-andre-bokstaver-enn-A-menneske.
Døgnrytmen min er omtrent like stabil som et korthus på ryggen til en galopperende
okse. Hver eneste kveld skal jeg legge meg tidlig og hver morgen skal jeg stå opp
til første forelesning. Men hver eneste kveld blir jeg liggende og se på litt for mange
episoder av den litt for gode serien. Og hver eneste morgen trykker jeg slumre en
gang for mye og ender til slutt opp med å ikke dra i forelesning i det hele tatt. Sånt
sett kan man si at døgnrytmen min er ganske stabil, den er bare stabilt dritt.
Djevelens fristerinne har et navn og den kjerringa der heter Netflix. Hun heter HBO,
Steam og Youtube. Hun heter Playstation og Xbox. Kjært barn har mange navn. Bare
en episode til. Bare en omgang til. Til slutt har lyden av vekkerklokka blitt en påminnelse om at man må legge seg og ikke om at man skal stå opp. Man skal ha en imponerende dårlig døgnrytme for å bli trøtt av lyden av ei vekkerklokke.
Jeg er ingen morgenfugl. Jeg er en nattens ugle. Mitt totemdyr er en trøtt, koffeinavhengig ball av fjær med tunge øyelokk og dårlig innstilling. I følge Pottermore er
det en hvit hingst, men den har i så fall blitt skutt, avlivet og levert til limfabrikken for
lengst.
Hverdagene er ikke mine venner. Frister og alarmer er ikke noe for meg. Gi meg lange netter foran pc-en, gi meg lange morgener i senga. Men i helga er det lov å være
oppe litt ekstra lenge, også kjent som til sola står opp. Det er ikke alltid bare lov, ofte
er det påkrevd. Hvor mange ganger har jeg ikke måttet koke en øving eller to til langt
ute på natt? Hadde det ikke vært for disse såkalte studiene så hadde jeg kanskje fått
sovet nok.
God natt!

1 \documentclass{article}
2 \usepackage[utf8]{inputenc}
3 \usepackage{lingmacros}
4 \usepackage{tree-dvips}
5 \usepackage{graphicx}
6 \usepackage{babel}
7
8 \title{Masterlivet}
9 \author{Ådne Dybdalen}
10 \layout{Mari Eggan}
11 \illustrasjon{Ådne Dybdalen}
12
13 \begin{document}
14
15 \maketitle
16
17 \textbf{Alarm}. Klokka er \textbf{09:42} – tirsdag. \textbf{Fyllesyk}. Kroppen

reiser seg motvillig til fire beinharde og lange timer med transkribering,
\textbf{summeformler} i Excel – og \textbf{kaffe på Høna}. Langhelga ble for
kort, igjen. Utstyrt med doble skjermer fortsetter jeg \textbf{forskningen},
godt rustet etter fire år med revidering av løsningsforslag og oppsummering av
powerpoints på eksamen. \newline

18
19 Min egen \textbf{sjef} - mitt eget \textbf{ansvar}. Når problemene oppstår

spør veileder «hva \textbf{føler} du?». Jeg føler at jeg burde gå hjem og legge meg. Samtidig vil jeg handle på mitt \textbf{samfunnsansvar}, bruke mitt
gode hode til å gjøre verden litt bedre på min beskjedne måte – \textbf{gjøre Hoven stolt}. Men det kan jeg gjøre i morgen også. \textbf{Challenge tidspress}. Med doble skjermer kan jeg se på \textbf{YouTube} og lese
\textbf{VG} samtidig – det er ganske kult. Jeg er en ganske \textbf{kul sjef},
faktisk. \newline

20
21 \textbf{Konklusjonen} på 18-års skolegang er en balansegang mellom uhemmet

\textbf{latskap} og fullstendig \textbf{panikk} – men jeg har god tid. \textbf{Et helt halvt år}. Eller \textbf{mai måned}, som det også heter. \textbf
{God tid} på å bli en Master of Science – en \textbf{mester}. Jeg skal bli en
av landets fremste på noe jeg ikke kan noen ting om. Men først skal jeg ta en
\textbf{kaffekopp} til.

22
23 \begin{figure}
24
\centering
25
\includegraphics{MASTERLIVET.png}
26
27
28
29
30
31
32
33
34
\caption{Caption}
35
\label{fig:my_label}
36 \end{figure}
37
38 \end{document}
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4.
5.

1b
2a
2k
3c
4a
4f
4l
5a
5i
6c
7c
8c
8g
8j
9a
9j
10a
10f
10n
11a

Våpenarenaen
Øystat
Tresort
Egenkjær
Biljardredskap
Den gang
Giftes
Skogsdyret
Ved enden
Hett
Aksjeselskap
Tøystoff
Fjellside
Pronomen
Jentenavn
Instrument
Spillselskap
Grunn
Ikke på
Skrifttegn

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Umodne
Boks
Fersk
Klesplagg
Batteritype
Egenskap
Voltampere
Aluminium
Musikksjanger
Holde bønn
Vokse
Hamsteren

1b
1c
1d
1e
1f
1g
1h
1i
1k
1o
2a
2m
3j
4b
4l
4n
5c
5e
5i
5k
7h
14

Tale
Kroppsdel
Verdenstreet
Filosofisk vei
Utbrudd
Etablert
Rase
Benektelse
Tilstrekkelig
Smurning
Helsepersonell
Kriminalromanhelt
Stri
Hest
Akk og
Einsteinium
Runde
Nummer
Swix-type
Bakverk
Høytid

7j
7l
7n

Godteri
Hønseprodukt
Severin Suveren
-sitat
8e
Tall
9b
Badstuen
9f
Hver gang
10g Soppangrep
10o Sinnet
11c Fersk
11l Jentenavn
11m Sjødyr
12e Harpiks
12i Syk
13a Sint
13d Frokostingrediens
13f Fuglemat
14c Georgia
14h Dyrelyd
14k Løfte
14n Skue

Hva heter eieren av den ettertraktede kofferten i Pulp Fiction?
Hvilken farge er det på lasersverdet til jedien Qui-Gon Jinn?
Hva heter Forrest Gump sin store kjærlighet i filmen Forrest Gump?
I hvilken by foregår handlingen i filmen The Departed?
Hva heter karakteren til Michael J. Fox i filmen Back to the Future?

Hvem står bak følgende sitater ?

Det er typisk norsk å være god.
Mini, din forbainna lille dverg, no spreng du, ellers så kappe æ av dæ fotan!
Float like a butterfly, sting like a bee.
People say nothing is impossible, but I do nothing every day.
Jeg er ikke den smarteste personen i skuffen, eller whatever.

Flagg
1.
2.
3.
4.
5.

Loddrett
11f
11l
12b
12i
13a
13d
13i
13l
14a
14h
14m
15a

Hva heter backingbandet til Åge Aleksandersen?
Hva het backingbandet til Tom Petty?
Hva heter backingbandet til Bruce Springsteen?
Hva het backingbandet til Bob Marley?
Hva het backingbandet til Prince?

Film

Tekst: Ola Spangen | Layout: Mari Eggan

Vannrett

Backingband

Hvilke to land har en drage i flagget sitt?
Hva er avbildet på Trondheim sitt byflagg?
Hvilke farger er det på ringene i det olympiske flagget?
Hvilket land har det eldste flagget som fortsatt er i bruk?
Hvilket land har en AK-47 avbildet på flagget sitt?

Lett blanding
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

I hvilket fylke produseres den såkalte pizzaen Grandiosa?
Hvilke fem lag fra England har vunnet Champions League/Serievinnercupen?
Hvilket nummer har nummerskiltet til Donald Duck sin bil?
Hvem skrev bøkene om Pelle og Proffen?
Hvor mange seriemesterskap har Rosenborg BK?
Hva heter Norges nasjonalfugl?
I hvilken by ble Anne Franks dagbok skrevet?
Hva het postmannen i tv-serien Seinfeld?
Hvilken type nøtter brukes til å lage marsipan?
Det kom et skip til Bjørgvin i?

Fasit
Backingband: 1. Sambandet 2. The Heartbreakers 3. The E-street Band 4. The Wailers 5. The Revolution.
Film: 1. Marsellus Wallace 2. Grønn 3. Jenny 4. Boston, USA 5. Marty McFly.
Sitater: 1. Gro Harlem Brundtland 2. Nils Arne Eggen 3. Muhammad Ali 4. Winnie the Pooh 5. Iselin Michelsen.
Flagg: 1. Bhutan og Wales 2. En nyperose 3. Blå, gul, svart, grønn og rød 4. Danmark 5. Mosambik.
Lett blanding: 1. Møre og Romsdal 2. Aston Villa, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Nottingham Forrest 3. 313 4. Ingvar Ambjørnsen 5. 26
6. Fossekallen 7. Amsterdam 8. Newman 9. Mandel 10. 1349

a
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Reisebrev fra Italia
Tekst og foto: Agnethe Maria Kjøle | Layout: Frida Nygaard

Ciao, mitt navn er Agnethe og jeg er på utveksling i Bologna, Italia. Bologna er Italias største
studentby og her får du muligheten til å treffe utvekslingsstudenter, italienere og nordmenn. I
høst var det omtrent 40 NTNU studenter som pakket koffertene sine og vendte snuten sørover,
mot Bologna. Per dags dato er det 14 byggstudenter i Bologna, så dette er kanskje ikke stedet
for deg som ønsker å unngå prat om konstruksjonsmekanikk og Samfundet. Selv om det er
mange nordmenn her, er det mange du ikke kjenner fra før, og dermed får du muligheten til å
bli kjent med studenter fra andre linjer ved NTNU. Disse kan du lett kan holde kontakten med
hjemme i Norge, i tillegg til å ha et unikt samhold her nede. Det er veldig betryggende å være
mange her, selv om man selvfølgelig ikke må være med nordmenn hele tiden (Jeg har fått
andre venner også!). Sammen har vi vært på fotballkamper og arrangert en rekke temafester og
quizmesterskap for å bli kjent med hverandre, i tillegg til å invitere og la andre nasjonaliteter lære
om oss og Norge.
Jeg ville dra på utveksling fordi jeg ønsket å oppleve noe annerledes enn det jeg gjorde i de
tre første årene i Trondheim. Jeg har alltid hatt en stor kjærlighet for Italia og visste at det var hit
jeg måtte reise for å lære mer om kulturen, og selvfølgelig: lære meg italiensk. Dessuten gjorde
tanken på at det skulle bli vin og pasta til middag hver dag, at det fristet enda mer å reise.
Å dra på utveksling til Italia medfører et ekstra stipend. Det kommer veldig godt med her
hvor det er så vanvittig mye å se og smake på. Det aller beste med utveksling i Italia er å ha
muligheten til å reise rundt og oppleve nye steder. Jeg har vært på alt fra skiferie i Alpene, til
ridetur i Toscana. Bologna er et fantastisk utgangspunkt for å oppleve landet.
Selv om det blir en god del reising, har man også mye tid til skole. Det var lett å merke at
arbeidsmengden her nede var langt mindre enn i Trondheim. Høstsemesteret bestod av lite
forelesninger, nesten ingen øvinger og professorer som var relativt dårlige i engelsk. Andre
semester har vist seg å være stikk motsatt, med en haug av lekser og fantastisk gode forelesere.
Bologna tilbyr mange forskjellige fag for alle studieretninger. Fagene varierer i arbeidsmengde
og vanskelighetsgrad, men jeg har aldri opplevd å ha et dårligere utgangspunkt enn de andre
studentene. En annen grunn til at jeg valgte å reise til Bologna er at italienerne er veldig dyktige
på noen områder hvor Norge fortsatt er «up and coming», som f.eks. jordskjelv. Fagene gir veldig
forskjellig mengde studiepoeng, så det er lett å ende opp med flere enn fire eksamener. I stor
motsetning til Trondheim, er mange eksamener muntlig. Det er derfor viktig å møte opp i timen
og vise interesse, selv om det på ingen måte obligatorisk.
En av de beste tingene ved Bologna er DineHome. Gjennom disse har jeg fått muligheten til å
bli ordentlig kjent med den italienske kulturen ved at jeg spiser middag med en italiensk familie
en gang i uken. Dette koster ikke en krone, og anbefales i aller høyeste grad for de som har litt
hjemlengsel og ønsker å forbedre italiensken.
Jeg vil også nevne at Bologna byr på bra uteliv. Byen har to store partygater som er stappfulle
av studenter. Vi fra bygg har fått oss en stampub her i byen (Birreria del Pratello, for de som vil
sjekke den ut) hvor vi nyter øl en gang i uken, for nesten ingenting. I tillegg er det mulig å bli
medlem hos ESN og ESEG, som alle arrangerer en haug av utflukter og andre festligheter for
utvekslingsstudenter.
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Oppbygging 2019
Bilder: Anne Marte Hansen | Layout: Frida Nygaard

Så godt som umulig å drepe
Tekst og illustrasjon: Katja Hansen | Layout: Haakon Nygaard Kristiansen

Roser er røde
Fioler er blå
Mine planter er døde
Sånn kan det gå
Jeg hadde en gang et fredelig liv, uten alt for mye dårlig samvittighet. Selvsagt var jeg ikke fremmed
for den gnagende følelsen etter å ha prokrastinert et par dager for lenge, men det var meg heller ikke
uvant å av og til kunne ta et pust i bakken. Faktisk hadde jeg ofte stunder der jeg kunne slenge med
ned på sofaen, stirre ut i rommet og la blikket sveipe over bokhylla, helt uten å få denne trykkende
følelsen i bakhodet.
Det var før jeg tok meg turen til IKEA ...
Jeg tror jeg enda har til gode å møte en nyinnflyttet student som har klart å komme seg igjennom
planteavdelingen på IKEA uten å av, en eller annen grunn, få et stort behov for å kjøpe seg en plante til
hybelen. «Neimen, herregud, se på de søte kaktusene! Også bare 79 kroner da!»

Jeg hadde tre kaktuser
Nå har jeg to
Hæ, du kan da ikke drepe en kaktus?
Eh, beklager, men jo ...
Og som den rutinerte studenten jeg er, hadde jeg selvfølgelig lastet ned IKEA family-appen før turen.
(Altså, gratis kaffe er gratis kaffe). Her fant jeg, til min ekstase, ut at jeg fikk 50 prosent avslag på nesten
alle plantene i planteavdelingen nettopp denne uka. Livet smilte! Det går en halvtime og jeg kommer
triumferende ut av butikken med, ikke bare en, men tolv(!) planter.

Står lettstelt på lappen
Dette går nok som en drøm
Bare synd at planter vil ha varme
Og at jeg sparer strøm
Så nå sitter jeg her, i sofaen med den trykkende følelsen
i bakhodet, og stirrer på min overfylte bokhylle. Sammentrykt på toppen av hylla finner du nå fem gullranker,
en kaffeplante og to sånne gresslignende greier. De
henger alle med hodet, og etter nøye bruk av Google
har jeg blant annet funnet ut at de gule bladene heller
ikke er et spesielt godt tegn. Derimot finner jeg en liten
trøst i det første som popper opp ved søk på ordet
gullranke: «så godt som umulig å drepe».
Jaja, da gjør det vel ikke noe om jeg venter til i morgen
med å vanne dem ...
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Byggr mantikken

Joakim Krogh Fevang (2.) - Snap: feviss
1.
2.
3.
4.
5.

Tekst: Henrik Faye og Haakon N. Kristiansen
Layout: Marte T. Schia

Kjærestegaranti i Trondheim sier du? Dette kjenner nok de fleste bygg-studenter til. På tross av dette
er det fortsatt maaaaange som ikke har funnet seg en make. Men hvordan skal man gå frem da? Blind
date kan jo være skummelt, og speed date kanskje enda skumlere. Frykt ikke - byggromantikken gir
deg både blinddate og speeddate på en gang, med nøye utplukkede kandidater! Så er det opp til
deg å be på en date nummer to.
De heldig utvalgte ble stilt følgende spørsmål, og svarte etter beste evne:

Noah Okbu (2.) - Snap: noahwkog

1.

Hvis du skulle lagd en poplåt, hva skulle den handlet om?

1.
2.

3.

Hva er din ”go to” vors-låt?

3.
4.

Hvor mange enheter alkohol er det sosialt akseptabelt å drik-

5.

2.
4.
5.

Du får jevne et byggverk med jorden, hvilket ville du valgt?
Hvilke to bygg-studenter hadde passet best som kjærester?

Drammen seff
Sentralbygget på Gløs
Underdogs 2013
Kimmi Tran og Andreas Kårli
Det finnes jo en gylden regel der. Alder * 1,5.
De eldste klarer å drikke mest.
Drammen har mye å by på!

ke på en uke?

Hva den skulle handlet om? Damer selvfølgelig
*Tar seg god betenkningstid* Tror ikke jeg har noen 		
byggverk jeg hater? Må isåfall være The Mint-bygget
Ehhhhh. Må være noe J Cole. Wet Dreamz.
Den er jævlig fin. Tenker Mats Mossefin og Tiril Narve-		
stad. Eller nei! Lars Gruben og Emilie Hansen
På en uke? Må ut torsdag fredag lørdag. En sixpack hver
dag. Obligatorisk

Herman Liabø (1.) - Snap: hermanl
Herman Mørkved Blom (2.) - Snap: hermanmb1
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

En remix av Byggmester Bob
Old Trafford, stadionet er så råttent uansett.
Breaking free, alltid en slager når alle er peaker
Florentina og meg selv.
Helst en om dagen, må opprettholde formen gjennom 		
hele uken. Pluss at det er masse B-vitamin i øl.

3.
4.
5.

Florentina Fejzi (3.) - Snap: florentinasf

Sara Karoline Hegge (3.) - Snap: SaraHegge

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

4.
5.

Hakke peiling! Om sko? Nei kødda, om mat selvfølgelig!
Lerkendalsbygget, det er så stygt
Ehm. Oi. *Må inn å sjekke spillelisten* I want it that way Backstreet Boys
Håvard Furdal og alle damene
20 enheter? Aner ikke. Drikker ikke så mye selv.

20

5.

Livet som kjekk, hvit mann under 1.75
Ikke Dragvoll, for da kommer de hit.
Det må bli Lerkendal Stadion.
Spørs hvem jeg er med, men for gutta hjemme må det 		
bli «Drøm videre Violeta», «Lost» og «...» russesang
Magnus Gibson og Karoline Grande
25

Tror Singakroppen 2019 ville slått an i disse dager
Holtermanns veg 1, kan takke ProdLed for dette.
Hva som helst av Robyn
Tror de har funnet hverandre allerede.
Tobias og Aslaug er perfect match
Måtte spørre ekspertene om råd her: «10 om 		
dagen så 70 i uken»,sitat Oda. Ellers er kanskje
5 om dagen en god regel?
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Sladder

og annet snadder

Knut (3.) etter å ha
frisket opp økonomikunnskapene sine hos en
BI-student

Daniel og Ane varmer opp
til ÅL ved å ta seg en privat
runde i skogen

Erik (3.) og Emilie (2.)
bestemte seg for å holde
hverandre varme både
ute og inne under ÅL

Ingenting er som en lang
dag ute i sola før man
kommer inn og stirrer
tomt på maten sin

Jon (3.) på evig jakt etter
etanolbasert ansiktsmaling

Vil Inger (5.) og Kristine
(5.) komme til revyscenen
for sin tungetango?

Elias (1.) viser frem sin
alternative voksemetode
på kroa

Silje og Haakon ga
hverandre 20 i stilpoeng
under ÅL

Det skal ikke være lett å
være nykonfirmert

Sigurd (1.) følger tett i
fotsporene til Aarhønens
tidligere Sjefredacteurer

Knut (3.) inviterte førsteklassejentene på vors. Kristine
(1.) fant raskt ut hvor hun
helst ville ende opp.

Håvard (3.) og Trine (1.)
trøster hverandre etter tap
i Flip-a-cup-turneringen

“Så kort som mulig”
- Anonym studieprogramleder
etter forespørsel om anbefalt
skjørtlengde i Singapore

“Da er vi, hva er det? Utviklingsstudenter!”
- Auden (5.)

“Har ikke allverden på konto
for øyeblikket. Er kun rett over
400k”
- Glenn (3.)

Simen (5.) og Ådne (5.)
demonstrerer det gode
miljøet på byggrevyen

Mathias (3.) skal angivelig nå
ha rundet sengene i Reiret,
hva nå enn det betyr ...

22

Anna (2.) på rocker´n
under kontor til kontor
med linjelederne

“Hadde jeg vært en kilometer
høy kunne jeg ha løpt maraton
på sånn femti skritt”
- Knut (3.)

“Jeg hater når den ikke vil stå”
- Daniel (3.)
“Tobias (5.) har briller bare for å
unngå sprutskader”
- Ådne (5.)
“Jeg er med hvis noen har en
pose jeg kan spy i”
- Sigurd (1.)
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@aarhonen_gossip

Har du kommet over noe
saftig sladder? Har du
noen fine bilder du vil
dele med oss? Eller har
du bare lyst til å henge ut
kompisene dine i Spikers?
Legg oss til på snap da
vel!
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