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KANZLER

Da er tiden kommet for min andre utgivelse av Spikers Kårner som
Redacteur, og jeg har allerede lært masse. Visste dere at det er
nesten et halvt år siden 2020? Det visste i hvert fall ikke jeg da jeg
lagde forsiden til forrige Spikers. Nå har jeg derimot lært, og i denne
utgaven vil dere ikke finne en eneste feil (førstemann til å motbevise
meg). I tillegg til å være feilfri, har denne utgaven alle de gode
tingene: Byggromantikken, sladder, kryssord og Redactionen tester.
Vi har også informerende og forklarende tekster om tradisjonene
som hører til H.M. Aarhønen. Så enten du har vært med på utallige
Aarhøne-festligheter og ønsker å mimre tilbake til tidligere år, eller
om du ikke aner hva en gjedde og Palmehavens basseng har til
felles, er dette utgaven for deg.

Kjære nye byggstudent,

Sommeren har kommet og semesteret nærmer seg slutten.
Eksamensstresset og lesingen skal byttes ut med sol, varme og
muligens eksamensstress og lesing. Man har tre forsøk på en
eksamen, ikke sant? Det er også de av dere som er ferdige med
utdanningen og skal ut i den store, skumle verden utenfor Lerkas
mange vegger. Lykke til!

H.M. Aarhønen - bygningslinjens forening høres kanskje litt pussig ut. Det er veldig forståelig, men
jeg skal prøve å kortfattet fortelle deg hvem vi er. Vi er linjeforeningen for ditt nye studie Byggog miljøteknikk. Foreningens hensikt er at man gjennom dyrking av kameratskap skal motvirke
fagidioti og bidra til berikelse av studentlivet. Foreningen består av en rekke undergrupper og
gjenger: alt fra revy, tur- og treningsgrupper og drift av vår egne bar, Aarhønekroa, til å lage
linjeforeningsavisen vår, Spikers Kårner, som du holder i hånda nå. Vi har noe for enhver smak, og
finner du ikke noe som passer deg, hjelper vi deg med glede å opprette din drømme-gjeng.

Vi har som mål å sende ut utgave 3 til kommende byggstudenter, så
dersom alt går etter planen, ønsker vi dere kommende ingeniører
velkommen! Dere har gjort et godt valg av studie og dere har en
spennende tid i vente. Fadderkomiteen (se midtsidebildet) jobber
hardt for å gjøre fadderukene uforglemmelige.
Jeg håper alle nye og gamle studenter liker denne utgaven av
Spikers. Våre skribenter, designere og korrekturlesere har jobbet
hardt, og vi er veldig fornøyde med resultatet!
Håkon Urdahl
Redacteur
H.M. Aarhønen

Først og fremst: gratulerer med godt valg av studie og studieby! Jeg vil på vegne av H.M. Aarhønen
- bygningslinjens forening - ønske deg hjertelig velkommen til oss. Du har 5 (eller kanskje fler)
fantastiske år i vente!
Det er skummelt, spennende og gøy å bli student. Heldigvis vil det allerede første dag i Trondheim
møte deg en haug av mennesker i røde t-skjorter som har vært gjennom det samme som deg
for ikke lenge siden, og de kan ikke vente med å bli kjent med deg og lære deg all nyttig og
unyttig kunnskap om studentlivet! Gjennom to fadderuker proppfulle av teambuilding, rebuser
og temafester, skal du bli kjent med Trondheim, studielivet, Aarhønen og dine medstudenter. Vi
gleder oss enormt, og vi håper og synes du skal gjøre det samme!

Mitt beste tips til deg som ny student er å engasjere deg! Enten det er på Studentersamfundet,
UKA, NTNUI, studentpolitikken eller hos oss i Aarhønen. Lesesal og eksamensperiode er bare én
del av det å være student. Bruk starten av studietiden din til å finne ut hvor din plass i mylderet
av muligheter i studentbyen Trondheim er. I starten kan ting virke overveldende, men husk at
folk flest er i samme posisjon som deg. Si ja til det som skjer og si hei til hen som sitter ved siden
av deg i forelesning, og jeg kan garantere deg at du finner din plass i studentbyen Trondheim.
Velkommen inn i studentbobla, du kommer til å trives!
Dersom det er noe du lurer på, ikke nøl med å sende meg en mail på kanzler@aarhonen.no. Jeg
kan svare på mye, og hvis jeg ikke kan svare selv, vet jeg nok helt sikkert om noen som kan.
Runa Herdisdatter Kierulf
Kanzler
H.M. Aarhønen
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Hovedstyret
Vice-kanzler

Financeminister

Etter to år i Hovedstyret er det den brautende bergenseren
Eirik Havrekjeks som er årets Vice-Kanzler. Med et godt
humør og gode svar på de fleste spørsmål er det ikke rart
at Eirik er den som har mest kontroll i HS. Han er på mange
måter blitt bestefar for resten av Hovedstyret med sine kloke
visdomsord. Til tross for sine gråe hår er han alltids med på
fest.
Eirik har en selvtillit som øker eksponentielt med alderen, og
det er ikke uten grunn. Han er en jovial kar som alltid klarer å
holde stemningen på topp.

Ole er Financeminister i Aarhønen og vi føler oss trygge på
den økonomiske kompetansen til denne storsjarmøren, til
tross for at han fortsatt bor hjemme hos fæffæ og mæffæ
på Byåsen. Dette er digg for oss andre, Ole stiller nemlig
gladelig opp med hage, bil og tilhenger når det trengs. Du
synes kanskje Ole forsvant litt tidlig fra festen? Det er ikke
bare bare når man må sykle opp alle bakkene hjem.
Kanskje det mest overraskende med vår kjære
Financeminister er hvordan han holder drivet gjennom
dagen så bra som han gjør, uten kaffens glade effekt. Dette
er et under for oss alle, men det er vel bare et spørsmål om
tid. Men, som denne business casual-kledde gutten ville
sagt: «Det må vær lov».
Ole påstår at han er lærer en gang i uken for 8. klasse,
men det får ikke noen av oss til å stemme. Denne gutten
er nemlig veldig ung, så vi tror han bare bruker det som
unnskyldning for å menge seg med jevnaldrende. Til tross
for sin unge alder på tretten og et halvt omtaler Ole seg
allerede som en sliten spiller. Gi gutten no kaffe allerede
nå, tenker vi! Om det er noe mer du lurer på, kan denne
pusegutten nås på pusenryen123@gmail.com.

Melodi: Bamsefar i Lia
Eirik han er glad i fest
Og pilser hele tida
På møter, fester, vors og nach
Er aldri der på tida
Gamle, snille bamsemann
Ingen er så kjekk og stram
Hipp hurra for at vi har
En VK som har svar
Vi snakkes i retten, i graven eller på mandag

Kanzler

industriminister

Vår alles kjære Kanzler Runa har nå den store æren av å lede
Hennes Majestets linjeforening, og det er ikke uten grunn!
Denne Oslojenta skal fremover ta Aarhønen til nye høyder
med hjelp av god erfaring som tidligere Ceremonimester, et
gedigent engasjement og mye ENERGI!
Energien er nemlig bevart i denne jenta, energitapet er
faktisk så lavt at hun ikke får sove hvis hun drikker kaffe etter
kl. 14. Et rykte skal til og med ha det til at den eneste dagen
hun har vært rolig, var da en forkjølelse overvant ADHDtesten hennes for mange år siden. Det skal ikke stå på viljen
og store håndbevegelser, når Aarhønen skal kjempes for
- enten om det er på HS-møter, på Høna eller generelt i de
fleste sammenkomster.
Runa er veldig omsorgsfull og er definitivt den du vil ha med
deg på en tung skitur til Aarhønehytta eller når du sovner
i badstua etter en lang fest. Trenger du en pause fra alt
skolearbeidet, så finner du henne spaserende rundt på Lerka
med et storfint smil og kaffekoppen i hånda. Ta kontakt med
henne! Hun er virkelig den triveligste jenta i Norge.

Godgutten fra Granåsen kalles han. Kristian er
Industriminister i Hennes Majestets Rike, hvor han jobber
med å sjarmere bedrifter til å holde bedriftspresentasjoner
for byggstudentene. Det å sjarmere har den blonde
kjekkasen vist at han kan, både utenfor og innenfor
Industrikontakten.
Det er ikke til å legge skjul på at det drikkes en del kaffe som
student, og etter lang fartstid i gamet, skal Kristian ha funnet
den optimale kaffe-Bailey’s-ratioen. Nå går det ikke en dag
uten at Kristian har en klunk med Baileys i innerlomma, og
gutten er ikke fremmed for å dele med kjente og kjære.
Når Kristian ikke er opptatt med business, befinner han seg
som regel med ski på beina i Bymarka og trener, sprek som
han er. Da Kristian tidligere satset på ski skal selv kompisen,
Johannes Klæbo, ha sperret opp øynene for ham. Det ble
derimot ikke noe skistjerne av Godgutten fra Granåsen, uten
at vi helt sikkert vet hva som skjedde. Anonyme kilder påstår
at Baileysen skal ha noe av skylden.

4

21/22
Sjefredacteur

Som ny Sjefredacteur har vi selveste Julia. Med et elsk
for ansvar og en arbeidsvilje av stål er det null grunn til
bekymring, dette blir et bra år for Redactionen! Med tidligere
verv som kokktjænast på samf, økonomiansvarlig i revyen og
faddersjef, sliter vi med å forstå hvordan skoleåret hennes går
rundt. Når det i tillegg prokrastineres x antall timer på Høna
daglig, er det liten tvil om at Aarhønen har en stor plass i
hjertet hennes og at skole helt klart ikke er førstepri.
Julia, med sin brede Levanger-dialekt, mener at man ikke er
ekte trønder om man kommer fra storbyn. Hun er heller ikke
fremmed for en liten diskusjon, så hører du trønderdialekta
på Høna, er det bare å argumentere i vei. For dere er alle
trøndere, spør du meg!
Dere trodde kanskje Julia var feilfri dere, men neida. Med
blings av årstall i hennes første Spikers, samt feilskriving på
selve revybanneret, blir det fort litt hett i toppen. Da er det
lite som lindrer bedre enn en skikkelig taco tequila med
Redactionen. Julia er hard på flaska og er som regel ikke
fornøyd før legevakta er besøkt. Så hvis det meldes om
«byggstudent på legevakta» i fadderuka, er det nok bare Julia
og tequilaen som har vært gode venner.

ceremonimester

Uten å ha vært med på å arrangere et eneste arrangement
i Aarhønen, har Petter nå blitt Ceremonimester. Han har
vært medlem i Ceremonigjengen et halvt år så, boom,
leder for hele sulamitten. Ambisiøs kar! Petter er yngst i
hovedstyret, og med dette fortsetter han tradisjonen om
at Ceremonimester er yngst. Tradisjon er også viktig når
Petter og Ceremonigjengen skal arrangere heidundrende
arrangementer i Hennes Majestets Rike.
Petter synes det viktigste er å snakke, så får tenkningen
komme i andre rekke. Han har også inntatt den viktige
rollen som hovedstyret sitt ekko. Selv om Petter er en racer
i kjemi, er han ikke voldsomt kjapp når det kommer til
logiske slutninger. Mens vi andre er over på neste sak, sier
Petter det poenget vi andre skjønte halvannet minutt siden.
Sånn går det når Petter sitter i egne tanker om hvordan
Ceremonigjengen skal arrangere arrangement uten å bryte
de stadig skiftende koronareglene.
Hvis du ser en sjarmerende gutt vandrende rundt om på
Lerka med en blå Patagonia boblejakke og midtskille som
sier “hakke snøring” eller “hva skjedde nå?”, da har du sett
årets Ceremonimester. Gå og si hei, da vel!

Skogvokter

Maria er vår nye skogvokter og er en liten gledesspreder fra
Bergen. Men ikke vær redd, hun er ikke enda en brautende
bergenser, denne jenta er en boblende bergenser. Det er
ofte det bruser over av entusiasme. Det går ihvertfall helt av
skaftet når noen nevner aking. Ake? AKE! Sommer eller vinter,
regn eller snø, akenach er alltid øverst på ønskelisten. Det
kan derfor være vanskelig å forstå at hun er den nest eldste i
hovedstyret.
Hvis du trenger litt selvtillit på dine vitser, er det også Maria
du burde snakke med. Hvis hun ikke ler, må du faktisk gå litt
inn i deg selv og se at humor ikke er i kortene. For er det en
ting hun kan, er det å le. Eventuelle aldersrynker er bare et
resultat av at hun har tilbrakt mesteparten av livet som en
glad laks. Selv når hun sier hun er irritert, hører vi bare fnising.
Forvirrende tenker noen, men det er ganske koselig. Aldri
dårlig stemning, jippikayeye.
Du kan se mer av entusiasmen til Maria i byggrevyen, hvor
du får et danseshow både på og av scenen! Når hun i tillegg
er datter av en tidligere Kanzler og har gode kontakter i
Singapore, er hun den perfekte vokteren av H.M. Aarhønens
rike! Regina er heldig<3

Notarius publicus
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Karoline er den nye Notarius i HS, og er som sine forfedre
kjent for å være litt av en storsjarmør! Denne jenta har
mestret å spille dum for å få det som hun vil. Det er i hvert
fall vår ledende teori. Hvis ikke må hun ha en unik evne til
å skru av og på hjernen, for Karoline er ordentlig smart.
Kjemistudass-level smart! Og en viss hjerne må man ha for
å imponere Ystenes. Likevel er et forvirret uttrykk etterfulgt
av kommentaren «åja, hahah» noe man ikke så rent sjelden
støter på.
Som Notarius er hun blitt den nye sjefen for
linjeforeningskontoret til byggstudentene: Høna. Dette er
mye ansvar å ta på seg, men vi er ikke redde, for Karoline har
allerede toppet de tidligere Notariusene - hun har nemlig
vasket kaffetrakteren! Flere ganger!
Karoline er en løve på dansegulvet (og alle andre steder hun
får muligheten til å danse). Hun kan alt fra å swinge til god
jazzmusikk, til å danse tik tok-danser. Dette har gitt henne
utholdenheten til en Gud på alle områder. I tillegg til å ta
pusten fra deg, er hun også god til å holde pusten, for hun
spiller undervannsrugby og har dykkersertifikat.

Det som én gang var
Tekst: Ola Spangen | Layout: Frida Nygaard | Bilder: Arkivet

P

å et campus ikke veldig langt unna, men for
veldig lenge siden, bestemte ei trøndersk
orrhøne seg for å bli bedre kjent med et
vindu i Hovedbygget. For å gjøre en kort historie
enda kortere endte det hele opp med glasskår på
gulvet, et bedre måltid og den eldste linjeforeningen
på NTNU. Over et århundre senere har dette
kulminert i en rekke med sære tradisjoner, titler
og historier. I en tid hvor man blir tvunget til
digital grøftefyll og sosialisering med stemmene
i hodet sitt kunne det vært en idé å ta en titt på

disse tradisjonene. Er du en uheldig førsteklassing
har du kanskje aldri opplevd noe av dette selv,
men er interessert i å lære om det som en gang
kan bli. Er du en gammel og bitter femteklassing
som undertegnede kan du kanskje tenke deg
å mimre over nostalgiske minner som diverse
alkoholholdige drikker har visket ut som en dårlig
tegnet bjelke i notatboken merket ‘Mek 1’ fra
2017. Uansett så får du her en ukomplett liste over
diverse Aarhønetradisjoner som er hentet fra noen
halvdrukne hjerneceller bakerst i hodeskallen min.

ÅL

Immatrikuleringsball

Det såkalte immballet er en fast tradisjon og
et overgangsrituale for samtlige byggstudenter.
Under femteklassingenes sterke misnøye og Den
Ærede Jurys kritiske blikk skal De Raatne Æg
sine prøvelser bli bedømt i de storslagne lokalene
på Studentersamfundet. Til høylytt buing blir de
én etter én vurdert og så tatt inn under Hennes

Majestets vinger. For de fleste byggstudenter er
dette introduksjonen til alle tradisjonene som
Aarhønen har å by på. Og i likhet med de aller
fleste av dem er også denne tradisjonen fylt med
drikke, men det må sies at immballets fydrikk
kanskje er en av de mer minneverdige.

vel en pandemi for en gjeng med ivrige
byggstudenter med diskutabel humor? Hvert år
lever vi i en mørk og skummel verden, og hvert
år gjør byggrevyen narr av den til ære for Hennes
Majestet. Ingenting stopper komedien! Hvis du
har lyst til å se årets forestilling live må du ta
tidsmaskinen tilbake et par uker. For de som ikke
har en slik maskin anbefaler jeg på det sterkeste å se
opptaket fra revyen. For Bak Skyene er himmelen
alltid blå.

Åre

Hvert år valfarter en haug med byggstudenter til
dette fantastiske skistedet for å stå på ski den første
dagen de er der, for så å aldri bruke skiene igjen
resten av uka. Siden jeg er en av de raringene
som foretrekker bortoverski fremfor nedoverski,
føler jeg meg underkvalifisert til å skrive om hva
byggstudenter tradisjonelt gjør på dagtid, men fra
hva jeg har forstått går det primært i å ligge på
sofaen og pleie en god fyllesyke mens man lover
at NESTE dag skal man stå på ski. På kveldstid
derimot er dagene preget av afterski, fylla på
Bygget, MAX-burger og en og annen nattlig
Kalmar-union inngått med de lokale beboerne eller
andre studenter.

Aarhønelekene er Hennes Majestets egne
masterclass i dagsfylla. Dette er en hel dag ute i
Guds frie natur fylt med valgfri drikke, ski, akebrett,
grillpølser, kostymer og musikk. Det er også varm
saft og vodka i et interessant blandingsforhold. Tre
hendelser definerer spesielt uteperioden på ÅL:
Runden, hvor man springer rundt i snøen og må
drikke opp koppen sin før man kan starte på en
ny runde. Når man skal jage etter en ball ned en
bakke, og så klart skihopp konkurransen hvor ingen
hoppere har stått etter landingen siden 1997. Mot
kvelden behandles diverse frost- og idrettsskader i
badstuen og med et godt måltid. Resten av kvelden
har jeg vanskeligheter med å beskrive, men alt jeg
vil si er at jeg kan anbefale å ta bussen ned i stedet
for å ta skiene ned de bratte bakkene i lysløypa i
Bymarka.
”ÅL2019 er det beste minnet jeg ikke husker”
- Erik (4./5.)
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Revy
Som et urverk kommer byggrevyen hvert år. Det
hele starter med en hyttetur første helga over nyttår.
Her blir navnet på revyen bestemt og litt over
en måned senere er hele forestillingen satt opp.
Byggrevyen er resultatet av noen få ukers intenst
arbeid med skriving, synging, dansing, skuespill,
rigging, kostymesying, matlaging og så utrolig mye
mer. Her er det virkelig en rolle for alle som vil
delta. Noen bidrar litt og mange bidrar mye, men
uansett blir alle tatt imot som en unge i en kurv på
kirketrappa og det skapes kanskje det mest sosiale
miljøet innad i Aarhønen. Året 2021 har medbragt
seg noen ”interessante” utfordringer, men hva er
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”Hvorfor gjør vi det her?
Fordi det er GØY!”
- H. H. FORDI DET ER GØY!

Bursdagsfest

forelesere undersøkt nøye av et rettssystem med
flere drinker innabords enn det er paragrafer i
Norges Lover. De som blir straffedømt blir gitt
hedersbetegnelsen «Hans/Hennes Høyhet» og en
unik høyhetstittel som skal gjenspeile de dømtes
forbrytelser og involvering i H.M. Aarhønen.

Etter årets siste revyforestilling er det
bursdagsfeiring. Vanligvis feires dette med en
storslått galla i Frimurerlosjen med god mat, mye
drikke og linedans til langt på kveld, før alle ender
opp i Reiret på nach. Bursdagsfesten er også en
mulighet for å straffe forbrytere og mye av kvelden
settes av for rettssaken. Her blir studenter og

UKEtårn
Tekst: UKEtårn-komitéen | Layout: Susanna Hsu Hals

Godt i gang med planleggingen
I år er vi fem medlemmer i komiteen, men i realiteten er det
langt flere som er med på dette prosjektet. Det er spesielt
mange studenter inkludert når det kommer til valg av design
og selve byggingen av tårnet, men det er en del ting som må
planlegges før byggerne kan hente frem verktøyene sine.
Heldigvis er det ikke sånn at vi har trengt å ta alle beslutningene selv, det er jo det man har konkurranser til. Gjennom
en vellykket designkonkurranse, hvor hvem som helst kunne
sende inn et bidrag, fant vi endelig ideen som snart skal gå
fra 2D på PC-skjermen til 3D på torget. Tusen takk til alle som
sendte inn bidrag!
Du lurer kanskje på hvordan i alle dager UKA2021 skal åpnes?
Det er jo en selvfølge at det ikke kan skje fra bakken – og en
scene blir altfor kjedelig. Altså er det bare én løsning igjen: et
tårn! Selvfølgelig skal UKEsjefen stå i et tårn idet han erklærer
festivalen for åpnet. Det skal UKA, H.M. Aarhønen og COWI
sørge for.

Jonathanfesten

Byggingeniører og bransjeledere til unnsetning
Skjebnen ville heldigvis ha det til at UKA skjer i samme by som
de fleste fremtidige byggingeniører studerer. Dermed var et
samarbeid mellom UKA og H.M. Aarhønen uunngåelig, og slik
ble komiteen for UKEtårnet til.

COWI sender erfaren UKEtårn-bygger
Én ting man fort lærer når det kommer til planlegging, er at
erfaring og støtte er ekstremt viktig. Det vet COWI også. De
færreste har bygd et tårn før, men til og med her kommer
COWI inn med god erfaring. Derfor inkluderte de Einar i teamet, som er tidligere NTNU-student og UKEtårn-bygger, og som
nå jobber som sivilingeniør i COWI.
Vi har allerede fått mange gode råd og gleder oss til å ringe
Einar både dag og natt, i desperasjon, triumf og stressrus, og
ikke minst til å ha en støttespiller som bokstavelig talt hjelper
tårnet opp å stå. Det setter nok UKEsjefen pris på også.

Det ryktes at H. H. Jonathan har vært både gullfisk
og fiskepinner de årene gjedde har vært vanskelig å
få tak i.

Etter fem eller flere år på studiet er det på tide å
feire utdanningen sin. Og hva passer vel bedre enn
å fiske opp en gjedde og marsjere den gjennom
Trondheims gater? Inn på staselige Britannia dras
Hans Høyhet Jonathan og slippes ut i fontenen i
Palmehaven. Her skal det markeres fem år med
slit, eksamener og stress med et siste kalas. Det
som startet som et enkelt opprør mot den tyske
okkupasjonen har utviklet seg til et følelsesladet lys
i enden av tunnelen for mang en byggstudent og er
nå en av Aarhønens mange kjære tradisjoner.

Vi gleder oss til tidenes åpning av UKA
Det er fortsatt mye som skal ferdigstilles før sommeren. Materialer må bestilles, stillas må leies, transport må skaffes og
beregninger ferdiggjøres, for å nevne noe. Heldigvis vil dette
ordne seg.
Vi håper vi ser deg på torget i oktober for å høre UKEsjefen
rope fra tårnet vårt. Da må du huske å beundre det stødige
tårnet, som består av tre viktige byggeklosser, før du hiver deg
ut i de spinnville ukene.

Med på laget er også COWI, et av bransjens ledende ingeniørselskap, som bidrar som hovedsponsor i tillegg til å legge sin
prosjekteringsekspertise og lange erfaring på bordet. Kjekt å
ha med noen ringrever som jobber med kompliserte konstruksjoner daglig, tenkte vi.
I tillegg har vi nettopp økt den lille gruppen vår på fem med et
par mer hendige mennesker som kan sitt om snekring, noe
som også er litt viktig når det kommer til å få reist et tårn. Nå
er det ikke så altfor lenge til verktøyene må finnes frem! Bare
en liten eksamensperiode og en liten sommerferie først.
Takk for mange fine år i Redactionen <3
Frida og Ola out!
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Byggromantikken
Tekst: Ådne Nilsen Elvebakk I Layout: Johanne Reimer

De nye høyhetene
Tittel: H.H. Søknad Innvilget
Daniel har gjennom studietiden sin engasjert seg stort for Aarhønen og spesielt dens økonomi. I 2. klasse
Navn: Daniel Martens Pedersen var han Financeminister, hvor han gjorde en rekke investeringer til linjeforeningens gode. Deretter satt
han som økonomiansvarlig i Industrikontakten og studentrepresentant i fondsstyret, hvor han innvilget
intet mindre enn 25 søknader. Det er liten tvil om at Daniels bidrag til Aarhønens økonomi har kommet
mange av undergruppene og gjengene til gode. Utover vervene hans har Daniel vist sitt engasjement
gjennom en rekke diskusjonsmøter, hvor blant annet endring av handlingsregelen, bygging av ny hytte
og andre måter å bruke penger på har vært frontet.
Under rettssaken måtte Daniel svare for følgende bot:

Jon (3.)

Jon er en alle tiders kar som ser etter en minst like fantastisk kar
å flørte med i Oslo denne sommeren. ”I Oslo?”, tenker du sikkert.
”Jon er jo fra Stavanger?”. Og det stemmer for så vidt, men denne
målrettede studenten har klart å skaffe seg tidenes sommerjobb
hos ViaNova, perfekt for deg som ser etter en sugar daddy. Jon er
nemlig vegstudent, og er du virkelig flink, finner du kanskje veien
inn til hjertet hans. Det ryktes at Jon elsker mat, særlig av typen
italiensk, men retten nytes aller helst etter en lang og god løpetur
rundt Trondheim by, gjerne med skravling om alt mellom himmel
og jord.
Om du tror dine kvaliteter er gode nok til å forføre denne vakre
mannen, må du kjappe deg, han drar nemlig på utveksling til
Bologna allerede neste semester. Heldigvis er han nok å se på
Høna hver eneste dag resten av eksamensperioden, det er bare å
ta kontakt!
Snap: jonutne

Jason (1.)

Med Jason kommer du aldri til å kjede deg. Dette er sjansen til
å møte en mann som er berømt for sine utspill om alt mellom
himmel og jord. I tillegg til å være vittig, er han smartere enn de
fleste, og du finner han på godsida av normalfordelinga. Jason
er også en anerkjent fotograf i NTNUs beste linjeforeningsavis,
til de som måtte ønske en kunstnersjel. Med alle disse gode
egenskapene er det jo nesten for godt til å være sant at han også
tilfredsstiller alle de forfengelige kravene; han har krøllete hår og
en aksjesparekonto.
Snap: jasongbra

Tittel: H.H. Lobbyisten
Navn: Kaia Lindheim

Kaia begynte sin Aarhønekarriere som krogjenger i 1. klasse, hvorpå hun året etter ble økonomiansvarlig
i Krostyret. Deretter har Kaia vært involvert i en rekke verv gjennom sine år i Trondheim, hvor
Industrikontakten, Ex.Com, Jonathanskomiteen og nestleder i Grå Fjær trekkes frem, samtidig som
hun har hatt sitt tilholdssted i Reiret. Hvem vet hvor mange tråder som er blitt trukket gjennom Kaias
syv semestre i Tidemands gate, med hyppig utskifting på samtlige rom? Et ypperlig skalkeskjul for
lobbyvirksomhet i Aarhønen.
Under rettssaken måtte Kaia svare for følgende bot:

Tittel: H.H. Tjoms
Navn: Ida Hovland Haveraaen Bergensjenten med rulle-r ble engasjert i Aarhønen under Byggrevyen 2017, da Ida gikk i 1. klasse. Hun
la inn en iherdig innsats både på scenen og bak scenen, og ble året etter valgt som Teknisk Ansvarlig
i Revystyret. Dette sikret et høyt teknisk nivå på Byggrevyen, som i senere tid er blitt et kjennetegn
på Aarhønens Kulturelle Teater. Ida har også vært både musikkansvarlig og leder i Bjelkeklang, samt
Oppsynsmann på Aarhønehytta, som til sammen har resultert i mange tjommier i Hennes Majestets rike.
Under rettssaken måtte Ida svare for følgende bot:

Tittel: H.H. Sangfuglen
Navn: Maren Johanne

Maren har engasjert seg i Aarhønen gjennom hele sin studietid og har blitt et kjent fjes for de fleste
på Lerka. Allerede i 1. klasse var hun leder for Jubilieumskomiteen, hvor hun blant annet gjorde
et dypdykk ned i Aarhønens historie og følte sitt kall på Kanzlerrollen. De påfølgende årene satt
Maren som Kanzler og Vice-Kanzler, hvor kjennetegnet var hennes gode humør, den enorme
inkluderingsevnen og de mange studentersangene til enhver festlighet. Marens forkjærlighet for
Aarhønen gjenspeiles i vervlisten, hvor blant annet Bjelkeklang, AKT, Teknisk Undergruppe, UKEtårn
og Samlokaliseringen er noen av vervene denne fuglen har vært innom.
Under rettssaken måtte Maren svare for følgende bot:

Ingeborg (2.)

Liker du friluft og hyttetur, men savner noen å dra med? Da er dette
din drømmedag! Vår kjære Godsbestyrer er singel og leter etter
drømmemannen. Med ildrødt hår og matchende personlighet har
man aldri en kjedelig dag med denne baben. Her snakker vi om
ei jente som kjører Cava-søndag hver søndag, etterfulgt av kaffeBailey’s til frokost på Høna dagen etter.
Hyttestyret er kjent som gode bakere og Ingeborg er intet unntak.
Hver uke diskes det opp kaker, pizzasnurrer og annet digg - og
hun er ikke sjenert med å dele ut.
Så hvis du vil på en privat tur til Aarhønehytta sammen med
selveste Godsbestyrer, kan du finne Ingeborg på Lerka fra kl. 7 alle
hverdager. Hun sitter vanligvis på sin favorittlesesal Muren, tolk det
som du vil.
Snap: singlenorgs
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Tittel: H.H. Frilanseren
Navn: Frida Nygaard

Frida vet mer om hva som foregår i Hennes Majestets rike enn de fleste andre. Etter tusenvis av
bilder tatt på Aarhønens arrangementer og et ukjent antall tekster skrevet, sider designet og sladderier
innhentet i Spikers Kårner, har denne jenten hatt et innblikk i det som rører seg i Aarhønen gjennom
hele sin studietid. Frida har også bidratt stort til Byggrevyen hvor hun har styrt backstage og inspisert
revyen til perfeksjonisme, uavhengig av hvor lang reisevei dette har krevd av henne.
Under rettssaken måtte Frida svare for følgende bot:

Tekst: Eirik Havre | Layout: Julia Fresvig
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Tekst: Sigurd Finne I Layout: Johanne Reimer

Redactionen
tester
boller

Redactionen har, i forbindelse med vårens anmarsj, etablert en kompakt jury som hadde
i oppdrag å geleide Spikers’ lesere gjennom jungelen av alle de forskjellige bollene som
finnes der ute, og på den måten kunne gi våre lesere svaret på hvilke som er de mest
fremragende bollene.

HVETEBOLLE, 7-ELEVEN
15 kr
Testens store overraskelse.
Tross sitt intetsigende
utseende, overrasker
hvetebollen fra 7-eleven
med en saftig og god smak
som er godt krydret med
kardemomme. I tillegg er
toppen rikelig penslet med
egg. Et fremragende eksempel
på at det er innsiden som teller,
selv i det kulinariske universet.
5/6

KANELBOLLE, ROSENBORG
BAKERI
39 kr
Ja, dette var andre boller!
Bollen fra RB er testens
suverene vinner. Svært
tiltalende utseende, god og
saftig med mye smak, samt
deilig fyll. Juryen var helt
samstemte, så denne bollen
stikker soleklart av med
seieren.
Anbefales sterkt!
6/6

Alle i Juryen er erfarne bollespisere med mange år på nakken, noe som ga Juryen
et godt grunnlag for å bedømme strengt, men rettferdig. Dog skal det bemerkes at
undertegnede ikke hadde spist middag, så kombinert med et anstendig antall enheter
alkohol, kan det hende at noen av de anmeldte bollene ble i overkant godt mottatt.
Så når du skal sette deg på balkongen i kveldssola og nyte ein god kopp kaffi og boller,
er du forhåpentligvis litt mer orientert i mylderet av forskjellige alternativer som er der.
HVETEBOLLE, MIX
15 kr
Bollen fra MIX var et trist
skue. På mange måter
bolleverdenes Bent Høie
- du vet du ikke nytter ha
forhåpninger, men allikevel
tenker du at det må komme
noe godt ut denne gangen,
så det blir en skuffelse hver
gang. Det beste man kan si
om den, er at det er en viss
form for næring, men selv
der kommer den relativt
kort.
1/6

KANELBOLLE, GODT BRØD
42 kr
Bollen fra Godt Brød var
testens dyreste og dermed
var det store forhåpninger.
Dessverre var den langt
fra fersk og virket ganske
så tørr. Dette kunne til
dels bøtes på med rikelig
med krem, og da ble
totalinntrykket hevet
betraktelig. Allikevel er dette
for dårlig til å være et så dyrt
produkt fra en så anerkjent
kjede som Godt Brød. Ellers
var det godt med kanel og
kardemomme, noe som
gjorde at den unnslapp
bunnotering.
3/6
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HVETEBOLLE,
HJEMMELAGA
4 kr
De hjemmelaga utmerket
seg først og fremst med sin
lave pris, noe som virkelig
settes pris på i ethvert
studentbudsjett. Dessverre
var bakeren for opptatt med
å nyte kveldssola, med det
resultat at bollene ble litt
svidd.
Tross sitt utseende var
bollene saftige og gode.
Med betydelige mengder
krem, var disse en sikker
vinner. Dessuten ga de
hjemmelaga bollene
en nydelig duft i huset,
som slettes ikke må
undervurderes, da man først
og fremst smaker med nesa,
slik en vis mann en gang sa.
5/6

SJOKOLADEBOLLE, JOKER
10 kr
Testens billigste ser ved
første øyekast god ut, med en
god mengde sjokoladebiter.
Dessverre er ikke panelet
videre imponert over
smaken, da sjokoladen er av
dårlig kvalitet og hever ikke
totalinntrykket nevneverdig,
noe som er “utrolig”.
Dens lave pris trekker dog noe
opp.
3/6
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Hvem er egentlig

byggstudentene?

Godt og blandet
22% eier crocs
34% ser på Ex on the beach
Folk var i snitt 20,1 år da de begynte på bygg.
16,5% har vært i utlandet siden 12. mars 2020
43% eier et kosedyr
28% har blitt kasta ut fra samf
21% drikker mer enn 5 kaffekopper om dagen
36,5% har vært på Aarhønehytta
80% betaler IKKE for egen Netflix-konto
70% bor i kollektiv

Etter at 322 byggstudenter svarte på undersøkelsen vår har Redactionen svaret:
Layout: Signe Petrohai Pedersen | Grafikk: Susanna Hals

Utdanning
70% har vært bakfull i forelesning
31% har vært brisen i forelesning
37% har strøket på en eksamen
61% har vært på eller planlegger utveksling
46% har vært en hel dag på skolen uten å gjøre skolearbeid
47% har sovna på skolen
22% har løyet om karakterer til foreldrene sine
96% har kokt en øving
60% likte BM1 bygningsmaterialer best det første semesteret

60%

22%
12%

6%
IT-grunnkurs Kjemi

BM 1

Matte 1

54% av jentene mener de er bedre sjåfører enn
gjennomsnittet
83% av guttene mener de er bedre sjåfører enn
gjennomsnittet

Kjærlighet
46% har kjæreste
28% har fått seg kjæreste i Trondheim
33% har vært eller er forelska i noen på bygg
42% har ligget med noen på bygg
28% har klint med noen i faddergruppa
40% har vært på Tinderdate
30% har hatt et godt øye til en foreleser eller stud.ass
61,6% har hatt kjærlighetssorg (get over it)
16

Til slutt har 9 stk hatt sex på Lerka, mens bare 6stk har
hatt korona.....
Redactionen oppforderer derfor alle til å teste seg for
klamydia minst like ofte som man tester seg for korona.
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Byggrevyen 2021:

BAK SKYENE
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Hvor bør du sitte i eksamensperioden?
Tekst: Eivor Linga | Layout: Julia Fresvig

Datasal
Lerkas tre datasaler er for de
nærsynte, høylytte, fremmede
eller andreklassinger fanget i
AutoCAD. Datasalenes egne
nørderangering er som følger:
1. Notre dame, aka. bitre damer
2. Big ben, aka.
3. Zevs, aka. bråkesal, bunnen
av bøtta og ghettoen

Er du trofast til Lerka?

ja

nei

Grupperom
«Vi lærer bedre av hverandre»
er slagordet, men realiteten
er at her sitter studentene
som elsker å snakke, med
eksamenslesing som et
skalkeskjul.

Realfagsbygget
Dette er bygget for
byggstudentene som er for kule
for bygg. De har faktisk råd til
å kjøpe kaffi for egne penger
og vil helst slippe å møte andre
kjentfolk enn sin indre krets.

Vil du helst jobbe alene i stillhet?

nein

ja

Er du flink til å booke?

Liker du blikkontakt?

Skammer du deg over å gå bygg?
tak

oui
non

nie

Muren
Den tidligere satsebussen er
nå en splittet sal som deles inn
i bookere og tyver, eller høner
og hybrider. Ulikhetene skal ha
ført til minst én større konflikt i
høstens eksamensperiode, og
man skal ikke se bort ifra at det
gjentas i vår.

Sfinxen
Den tidligere restebussen
har utrolig nok blitt den nye
satsebussen hvor det er størst
kamp om plassene. Det sies
at streberne i førsteklasse
prioriterte å booke leseplass
på fredagsfylla, allerede før
eksamensperioden offisielt
hadde startet.

Vrimle
Her sitter morgenfuglene som
synes booking er stress og liker
å ha oversikt på Lerka. I en så
ypperlig posisjon til tjuvlytting
neglisjeres all irritasjon over
støy fra I&ITGK og stor ferdsel.

Har du Big Screen Energy?
da

net

bæleh

næh

Tar du stor plass?
yes

Realfagsbygget

Vrimle

Datasal

Hybel
20

Grupperom

Er det forskjell på sal og gjeng?
no

si

Eiffel
Muren

Sfinxen

Eiffel
Dette er forsamlingslokalet til
en relativt nyoppstartet sekt på
bygg. Ingen utenforstående får
lov å se hva som egentlig skjer
bak de lukkede dørene, og
medlemmene byttes aldri ut.
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Hybel
Hybelkaninene er så stresset at
de ikke rekker å dra til skolen hvert sekund teller! Derfor blir
de sittende alene på rommet
hvor tiden går dobbelt så fort,
uten å egentlig ha gjort noe når
dagen er omme.

Verdensturne! på Tinder
I påska gjorde tinder det mulig for de uten Tinder pluss å ta en Mr. Worldwide
og sjekke ut all fangsten i hele verden! Dette har Redactionen selvsagt utnyttet
til det fulleste, og har funnet ut hvor DU må reise etter pandemien for å finne
kjærligheten.
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Rettere sagt 420-baby

Har du lyst på en mann som får deg
til å føle deg «up in the clouds»? Vel,
en fangst fra LA kan få dette til på alle
mulige måter. Ikke nok med at denne
typen kjærlighet er lovlig i LA, men vår
research viser at mange fra «the West
Coast» også støtter livsstilen!
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For de som har gitt opp kjærligheten
eller for de som aldri hadde troa.
I Berlin var det mange kjekke friere, men
man merker fort en rød tråd gjennom
matchene i byen – det er mye flexing av
penger. Så om du er av typen som har
mistet alt håp for kjærligheten og heller
satser på en som kan forsørge deg, ja,
da er Berlin byen for deg! Ja, kanskje
man skal dra på utveksling der for et år
med luksus?
OBS! Om du sliter med daddy issues
finnes det også en match for deg ;)
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De er høye? Mere forstod vi ikke.

Etter en kjapp tur innom Russland ble vi påminnet to ting: russere
skriver ikke med det samme skriftspråket som oss, og de er høye!
Dersom du stiller få, men høye krav til partneren din, er Russland
landet for deg. Kanskje det til og med er et pluss at du forstår lite av
det han skriver?
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For de kristne eller synderne.
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Lættis å ha en partner som heter Nacho.
Veldig mange Nachoer her.

Ser du etter en mann som har gode kristne verdier? Vel, med
en tur til Italia kan du sikre deg en match made in heaven! Etter
en time eller to i Italia hadde vi blitt fortalt hele påskehistorien
gjennom navnene til matchene våre. Ikke bare kan du finne en
mann med gode kristne verdier, men Italia er også selvfølgelig
kjent for sin gode mat, historie og sist, men ikke minst, GOD OG
BILLIG VIN! Her kan man få full pakke!
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5 bisarre byggfolk
Synnøve (2.)
Identifiserer seg med: Burj Khalifa
Typisk byggstudent: Babe, badenymfoman og
bo$$
Synnøve om 5 år: Burj Khalifa
Beste sted i T-Town: Bryggen i Bergen
Lifehack: Bad ikke når du er sulten, like etter at du
har spist eller når du er påvirket av rusmidler.
Edvart (2.)
Identifiserer seg med: ZEB-bygget (ikke fin, ikke
likt, men veldig smart)
Typisk byggstudent: Vill, vakker og våt
Edvart om 5 år: På toget
Beste sted i trehusbyen: Dragvoll – der jeg
kommer fra
Lifehack: Dra ned til Ila for å se på otere når du er
bakfull
Ragnhild (1.)
Identifiserer seg med: Trondheim Torg
Typisk byggstudent: Levis, kake og handlenett
(#miljøteknikk)
Ragnhild om 5 år: International business woman
Beste sted i Bartebyen: Trondheim Torg
Lifehack: Bestille nytt for å få gratis retur
Skule (1.)
Identifiserer seg med: Empire State Building
Typisk byggstudent: Jovial, jaktbar og
jennomsnittlig
Skule om 5 år: Skuespiller i Hollywood
Beste sted i Trondhjæm: Byåsen
Lifehack: Søk verv ingen andre søker på

Stian (2.)
Identifiserer seg med: Saneringsanlegget på
Langhus
Typisk byggstudent: Kaffe, prokrastinering og
innsats
Stian om 5 år: Prosjektleder i Paris
Beste sted i studenterbyen: Senga ;)
Lifehack: Gi bort ansvaret

Tekst: Eivor Linga | Layout: Josefin Gilbert
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a
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Loddrett
1a
1l
2a
2f
2j
3a
3n
4c
4i
5a
5e
6a
6d
6h
6n
7b
7j
8a
8f
8m
9a
9f

Klesplagg
Krimserie
Damp
Strev
Søkemotor
Delstat
Månefase
Gnageren
Papir
Guttenavn
Møbel
Fersk
Tone
Tall
Ikke på
Holdeplass
Savne
Keiser
Ost
@
Rusk
Natrium

Vannrett
9i
9l
10a
11a
11e
11m
12c
12k
12n
13a
13e
13l
14a
14e
15a
15j

Ikke
Belastning
Hastebrev
Lille
Skapninger
Epoke
Glad
Vann
Utrop
Fugl
Bråkte
Bygning
Fremkomstmiddel
Afrikaner
Guttenavn
Trampe

1a
1b
1d
1f
1g
1h
1j
1l
1m
1o
3c
3e
3n
4i
4k
5b
5h
6d
6o
7c
7f
7g
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Hovedstad
Vokse
Valuta
Kremte
Storm
Musikksjanger
Bemerkning
Plate
Spillselskap
Krigsgud
God
Kartsamling
Pålegg
Bokstav
Bein
Bryggeri
Vulkan
Tilhenger
Akk og ...
Stjele
Pike
Jentenavn

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

Jordart
Kroppsvæske
Klebrig
Elvesving
Skue
Praktikant
Fugl
Flesket
Dyr
Vende
Gli
Styreapparat
Plante
Familiemedlem
Sint
Ledelse
Eksisterer

overhørt

OBSERVERT

“Æ klare ikke plasser musa mi rett på ballen hver gang”
- Synnøve (2.)
”Jeg har lyst til å lage FrP, men med intelligente mennesker”
- Sigurd (1.)
”Jeg kunne godt ha pult hun uten kondom om barnebidraget til Bolivia
bare var på sånn typ 200 euro i året”
- Student på utveksling (4.)
“Når tunga blir fryst opp i ganen, da er det FOR kaldt”
- Jason (1.)
“Han der ligna litt på Dwayne the Stone Johnson”
- Nicolay (2.) om Mads Mikkelsen
”Det hadde vært digg å ha så stor nese at du slipper å ha munn”
- Katinka (2.)
”Gutta e min hobby”
- Ragnhild (1.)
”Koffeinfri kaffe er som å ha sex med en plastdukke”
- Olav (2.)
”Videregående elever er jo de verste folkene i hele verden! Unntatt Hitler
og sånn da ”
- Hedda (1.)
”Hvorfor har vi sånne folk som ikke bryr seg om Aarhønen til Notariuser”
- Marie (2.)
”Kroppen sier daddy, men ansiktet sier plis pappa”
- Eskild (3.) om Ådne (2.)
Oppfører seg som ekspert spyr på hver vinfest
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Bare Eskild (3.) og Helene (2.)
vet hvor rekvisittene fra sketsjen
”Lovens lange arm” ble av
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Ikke lett å være fysmatter på Lerka

