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Redactionen

Heisann, nå er det endelig de eldres tur til å skrive en liten hilsen i vår kjære Spikers Kårner. Som
leder av linjeforeningens pensjonistforening begynner man å dra litt på årene. Da frister det litt å
bruke dette innlegget på å klage over vond rygg og to avlyste klasseturer, men jeg tror nok
mesteparten av dere er lei av å høre om koronarelatert syting. Så nå som vi har fått vår andre (og
forhåpentligvis siste) gjenåpning, velger jeg heller å rette øynene fremover.

Jeg vil benytte anledningen til å gratulere alle avtroppende styrer med vel overstått verv, samt
påtroppende med deres nye stilling. I tillegg til alle eksisterende gjenger og undergrupper som
allerede gir et fantastisk sosialt tilbud, ble stillingen Socialus Gallinas opprettet med et enkelt formål: 
å øke lavterskel sosialt tilbud for alle byggstudenter. Med det kommer jeg med en meget sterk 
anbefaling. Bli med på flere av Aarhønens arrangementer, dra på kontortider og hytta osv. i løpet av 
det neste året for å få et velfortjent avbrekk fra øvinger og kranglete exceldokumenter. Selv om jeg ikke 
var spesielt involvert i Hennes Majestets rike før i 3. klasse, har det satt et meget stort stempel på min 
studietid. Og man vet aldri om det blir noe som setter en stopper for det sosiale igjen, så grip sjansen 
mens du har den. Du kommer ikke til å angre! 

Avslutningsvis vil jeg komme med en liten oppklaring om hvem jeg er. Jeg heter Simen og er leder i 
Grå Fjær. Mange av dere aner sikkert ikke hva Grå Fjær er eller hva vi gjør, så her kommer kortversjonen. 
Grå Fjær skal fungere som en erfarings- og ressursbank for linjeforeningen, der engasjerte og erfarne 
medlemmer av linjeforeningen kan utøve oppgaver som går ved siden av det som ellers finnes av verv.

God vår!

Simen Mathisen
O store leder
H.M. Aarhønen

Et nytt semester er kommet, og vi ønsker å gratulere alle som har kommet 
seg til studentbyen etter en hard eksamenshøst. Særlig ønsker vi å gratulere 
den ene førsteklassingen som fikk A på kjemieksamen. Men det er virkelig en 
seier i seg selv bare å komme helt hit til Trondheim på tross av de hundretalls 
farevarslene yr prøvde å skremme oss med. Heldigvis kan man tegne 
momentdiagrammer inne.  

Nå er det heldigvis snart vår, og det betyr en ny start. Generalforsamlingen 
har blitt avholdt for H.M. Aarhønen, som betyr nytt Hovedstyre. Med det 
kan vi takke et fantastisk avtroppende Hovedstyre som har sittet gjennom 
nok et år med pandemi og begrensninger, men likevel opprettholdt de 
gamle tradisjonene våre. Det er også tiden for å ønske et nytt Hovedstyre 
velkommen, og jeg tror de nyvalgte vil drive Aarhønen inn i den nye tiden 
med like stort pågangsmot som de foregående. En av de fine tingene 
med linjeforeningen vår er at den kan leve i hundrevis av år, takket være 
pågangsmotet til stadig nye engasjerte studenter.

Et nytt Hovedstyre betyr også at mitt verv som Redacteur er over. Det 
krever mye jobb å lage en avis, men byrden har heldigvis blitt båret av alle 
de fantastiske skribentene, korrekturleserne, designerne, reporterne og 
fotografene i Redactionen – en stor takk til dere! Jeg gleder meg til å se 
hva det nye Redactionsstyre kommer til å finne på, og hvordan den nye 
Redacteuren skal sette sitt preg på de neste utgavene.
 
Denne utgaven har mange fine tekster om alt du ikke visste at du lurte på. 
Hvor skal du sove, hvis du må sove på campus? Hvem er du i Farmen? Og hva 
er synonymt med signaturburger? I tillegg har vi byggromantikken, sladder 
og masse mer!

Håkon Urdahl
Redacteur
H.M. Aarhønen

redacteur

o store leder
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Elise (4.) om Barcelona

Hookekulturen i Barcelona er friere enn 
Catalunya. 
Gir det et terningkast 2 - har bare 
hooket med gutter som har dame.

Signe (4.) om Quebec
I Canada lever vi fortsatt i koronaverden, og med munnbindkrav 
selv inne på skolen (til og med på leseplassen!) er hooking 
praktisk talt umulig. Vi lurer litt på om det er et bevisst valg fra 
UBC sin side. Skal du likevel få deg noe, gjelder det å imponere 
crushet på ski, da er det 
litt tid til å hooke i skiheisen. 

Rater det 2/7 maple 
leaves

UTVEKSLINGSTUDENTENE FRA BYGG

Det er mange byggstudenter på utveksling i disse dager. Selv om de ikke hjemsøker Lerka som resten av oss, 
skal de selvfølgelig representeres i Spikers Kårner. Det er mye vi kunne spurt dem om. Vi kunne spurt dem om alt 

mellom himmel om jord. Om geopolitikk, eller om beretninger fra utlandet. Det gjorde vi ikke, vi spurte dem: 
Hvordan er hooke-kulturen der dere er? Hvilken rating gir dere den?

Jon (4.) om Bologna
Den er ganske lik som hjemme, men det skal sies at Italienerne ikke 
bryr seg om å vise PDA (Public Display of Affection) og at de ofte er 
mere frempå. Har flere venner som har blitt sjekket opp og blitt spurt 
ut på treningssenteret.

Rating: 5/6, gir et pluss i boken for pågangsmotet.

Starten på et nytt år bærer ofte med seg mindre stress og en friere timeplan, noe som 
gir anledning til å fokusere på kjærligheten – en av livets store gåter. Hva er vel da bedre 

enn en aldri så liten byggromanse? Hvis du kjenner på suget, burde du ta en ekstra 
god titt på disse førsteklasses kandidatene Redactionen har håndplukket for deg.

Filip Hamang (1. klasse) 

Gladgutten fra Lørenskog har funnet seg godt til rette på lerka, og er nå, til 
fellesskapets velgjørelse, åpen for å inngå mer eller mindre faste relasjoner. 
Filip er glad i livet og fruktene det bærer med seg – både ung og mer moden 
nektar faller i smak. Hvis du ikke har opplevd det gode humøret han utstråler, 
anbefaler Redactionen å slå av en prat. Hvis kjemien stemmer (Filip har bunnløse 
kjemikunnskaper) er mulighetene gode for at det eskalerer til en date-situasjon. 
Sikre kilder forteller at en date gjerne starter med kaffe på Starbucks, der Filip 
er barista, før det raskt utvikler seg i enda mer trivelige retninger. Dette er en 
sjelden mulighet til å få tak i et fleksibelt, flott og eksklusivt kjærestemateriale 
fra øverste hylle, som vi i Redactionen anbefaler å utnytte før det er for sent. 
Fornøydgaranti. 

Snap: filiphamang    IG: ipad_e_tingen

Astrid Skaar (2. klasse)

Nissen kom sent i år, for Astrid er klar for nye eventyr! Denne sjarmerende 
jenta er alltid i godt humør og alltid på farta. Med stillinger i HS, CG, VB og 
Aarhønefestivalen er det også trygt å si at dama har mye å gjøre, men frykt ikke, for 
“nei” er tydeligvis ikke et ord som eksisterer når man kommer fra Stord. Er det et 
møte søndag kl. 10, kan du vedde på at hun var å finne på nach kl. 6. Er du heldig 
nok til å få en date med Astrid, byr hun på en spenstig kveld, men bare vær klar 
over at du kanskje trenger en tolk. Om du forstår hva hun sier eller ikke, garanterer 
vi en koselig kveld med en koselig jente. Vær heller ikke redd dersom du kun har 
ei 90-seng, for Astrid tar ikke opp så mye plass i senga. Astrid har erfaring som 
konferansier, hun kan det å snakke. Så dette er det du får i din pakke. Astrid er bra, 
Astrid er grei, send en DM, så tar hun en kaffe med deg (eller 10 pils).

Snap: astridskaar

Sondre Aasen (3. klasse)

Nøtteknekkeren fra ytre Sandviken i Bergen har allerede rundet Gløshaugen 
til tross for at han bare går i tredje klasse. Nå er han også klar for å beite 
på Lerkas romantiske marker, og hvis ikke Aasen får mye å bite i, gir vi i 
Redactionen opp kjærligheten. Du har sikkert fått med deg at han har sjeldent 
god faglig kontroll, men visste du at han også er en arbeidskar av øverste 
rang, med den høythengende tittelen som betongfagarbeider under beltet? 
Årene på byggeplassen har gitt Sondre barske arbeidshender som, hvis 
stemningen er riktig, også kan dele ut ømme og treffsikre berøringer. I løpet 
av oppveksten har også Sondre utviklet seg til å bli en rutinert friluftsmann, 
og på kjøkkenet er han heller ingen novise. Hvis det er du som sitter ute i 
Guds frie natur, med rykende fersk Bali kyllinggryte på fatet (en spesialitet) 
og Sondre i sidesynet, er det bare å føle seg som en vinner – og takke oss i 
Redactionen. 

Snap: sondrelaasen

Byggromantikken
Tekst: Audun Haukeland
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Forberedelser:
Det er viktig å vite historien før du begynner…

Før Støre ble statsminister. Før Covid-19 tok verden med storm. Før grilling ble forbudt 
inne på kroa. Før sesong 8 av Game of Thrones fikk oss til å glemme at hele serien var 
en banger serie som kunne gått inn i historiebøkene før de jævlene D&D bestemte seg 
for at de ikke gadd mer og avsluttet serien med sykt mange uferdige storylines og…. 
uansett. Før alt dette. I året 2017 da jeg først satte mine føtter i Trondheim. Det var da 
jeg ble introdusert til alt som skulle forandre livet mitt. Koking. Vi kommer til det.

Om du spør en tilfeldig person i Norge i dag spørsmålet “hvem oppfant matlaging?”, 
så vil det i følge ssb være en 82.35% (N=17) sjanse for at de svarer “Jamie Oliver”. 
Spør du derimot “hvem oppfant koking?”, er resultatene helt annerledes og mye 
mer interessante. Det viser seg at i alle deler av landet unntatt én by er svaret nesten 
ensidig: “Eivind Hellstrøm”. I denne éne byen er derimot svaret ”studentene”. Det er 
selvfølgelig Trondheim det er snakk om her. 
Kokingen startet som et enkelt fenomen tidlig det forrige århundre under 
mellomkrigstiden. Kok var ikke allemannseie slik det er i dag og var kun tilgjengelig 
innad i små, lukkede kretser. Kok skulle ikke komme lekmannen til hende før i 
etterkrigstiden på tidlig 50-tallet. Under andre verdenskrig var det en liten gruppe 
studenter fra NTH som holdt koketradisjonene i live under kuleregnet. Disse ble senere 
kjent som “Le Bataillon de bouillir” i Frankrike etter at en utvekslingstudent på 50-tallet 
brakte deres historie dit. De ble dessverre ikke like anerkjent her i Norge, men dagens 
kok står fortsatt som et symbol på deres mot under krigen. I 1954 ble den første 
stensilkomiteen opprettet, dette var et skalkeskjul for det som skulle bli den første 
masseproduksjonen av kok. 

Den første stensilkomiteen fant fort ut at de ikke hadde kapasiteten til å møte 
studentenes ønske om mer og mer kok. Stensilkomiteen ble stensilkomiteer og 
de ble bare fler og fler iløpet av 60- og 70-tallet. NTHs professorer var også glad i 
stensilkomiteene som nå trykket deres oppgavesett for dem, noe som tidligere hadde 
tatt dem store deler av uken. Om du har lest hittil og fortsatt ikke vet hva en stensil er, 
så er det ikke så viktig, fordi slutten av 70-tallet kom og moderne kopimaskiner fant 
sin vei til markedet. Studenten var reddet! Nå holdt det at én stakkar kjøpte koken 
fra stensilkomiteene før denne ble kopiert til alle i studentens vennekrets. Vi spoler 
fremover til tidlig 2000-tallet når koken ble digitalisert. Nettsider dukket opp med kok. 
Den store koknettsiden som skulle regjere over studentene var youkok.com. Denne 
siden var mitt første innblikk i kokekulturen og vi ankommer året 2017.

Tekst: Andreas Kværnstuen - Layout: Lillian Gretland 

Hvordan koke pasta.

Fyll opp en kjele med vann, tilsett salt og kok pastaen i 8-10 minutter.

Bon appétit

Høsten 2017 snubler deres undertegnede ut av et lite fly på Værnes og befinner seg 
fort på feil side av Gløshaugen i elektrobygget. Jeg får fort vite at semesterets fag er 
harde, brutale og øvingene er beregnet å ta 20 timer hver. Jeg hadde ikke 20 timer 
å avsette for å forklare hvordan epsilon-delta fungerer til en professor som helt klart 
forstår det og kun ga oss denne oppgaven for å tilfredstille sine perverse sadistiske 
overbærenheter. Det var da jeg satt på datasalen og bestemte meg for at dette kunne 
jeg ikke sitte og bruke tiden min på. Jeg hadde viktigere ting å gjøre, så jeg bestemte 
meg der og da for å gjøre noe helt annet.

Hub-en var nede for telling den uka på grunn av et hackerangrep, så jeg gikk til 
andrevalget mitt og begynte å skrive inn i adressefeltet “you”. Til min overraskelse 
var ikke siden jeg ønsket å gå til første forslag som dukket opp, heller ikke youtube 
dukket opp som første forslag. “youkok.com” var navnet på nettsiden som skulle 
endre studenttilværelsen min. Nysgjerrigheten tok overhånd og jeg klikket meg inn på 
siden. Den viste seg å være passordbeskyttet, men jeg hadde lært nok studentlingo i 
fadderperioden til å skjønne passordet. Hvilken fryd for mine øyne, LF til alle 
matte 1-øvingene, alle itgk-øvingene, ja, til og med alle øvingene til krets og 
digitalteknikk, et forbannet drittfag alle byggstudenter kan takke seg selv for at de 
slipper å være innom. 

Jeg var frelst og semesterets tunge og lange dager ble fort mye mindre stressende. 
Spol framover et par semester og året er 2019. Fagene mine var nå mye mer spesifikke 
og youkok.com ga meg ikke lenger den ekstasen jeg var ute etter. Det var da jeg 
oppdaget at siden så vidt hadde blitt oppdatert siden 2015 og det jeg hadde funnet 
var LF-rester fra en svunnen tid. Det viste seg visst at faglærerne ironisk nok hadde 
kokt det samme øvingsopplegget i over ti år. Koken hadde nå gått full sirkel. Fra kok 
i små grupper av studenter som delte sine øvinger til komiteer som trykket opplag 
av LF, til kopimaskiner som printet mer LF enn Venezuela printer sedler til ekstremt 
dårlig passordbeskyttede nettsider med arkiver av LF og til slutt tilbake til studentene. 
Min erfaring som en pre-covidstudent er at studentene gjennom en 100-årssyklus har 
gjenskapt kokens kulturånd i form av Facebookgrupper. Én student gjør øvingen, og 
deler den så med sine venner og felles Æg-tech i hemmelige facebookgrupper.

Jeg kan ikke snakke for alle, men jeg synes det er noe vakkert i det, som jeg tror kun 
studenter kan forstå.

Instrukser:
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Redactionen tester:

SOVESTEDER PÅ GLØSHAUGEN

Vi har alle sammen opplevd å være så trøtt på skolen at selv ikke 
den nytraktede kaffen fra Høna hjelper noe på. I slike tilfeller kan 
man ha behov for en aldri så liten powernap. Det er utallige steder 
på Gløshaugen hvor slike powernapper kan tas, noen litt mer 
komfortable enn andre. Vi i Redactionen testet 5 tradisjonelle – 
og noen litt mindre tradisjonelle-  plasser å sove på Gløshaugen.

Sted nr. 1

DET DØDE TREET I HOVEDBYGNINGEN:
Dersom du er på utkikk etter et litt alternativt sted å ta powernappen din på, anbefaler vi dette 
juletreet som i skrivende stund står igjen i Hovedbygget. Kombinasjonen av de stikkende 
barnålene og skrikingen til bibliotekarene i Teknologibiblioteket gjør at du også slipper å sette 
på noe form for alarm, da du er garantert å våkne av disse tingene før eller senere. Det er også 
ideelt å ta turen hit dersom du skulle være på utkikk etter en kjæreste fra energi- og miljø, da det 
ryktes at de tiltrekkes av slike grøntarealer som dette på Gløshaugen. Dessverre er nok dette 
bare egnet som sovested i noen få dager til, ettersom jula egentlig burde vært ryddet bort for 
omtrent en måned siden.

Sted nr. 2

LESESAL:
Dersom du ønsker noe litt mer komfortabelt, er lesesalene på de ulike bibliotekene på Gløshaugen å 
anbefale. Du kan særlig oppnå komfortable powernapper på lesesalene med gamle pulter, da disse 
er utstyrt med (et ellers fryktelig upraktisk) tak over bordet, i tillegg til at de mangler leselys. Minuset 
med å ta powernappen din på lesesal er at du fremstår som utrolig lite original, da dette er noen 
hver eneste gløsing gjør minst én gang i løpet av tiden deres på Gløshaugen. Plusset er derimot 
at du er nesten garantert å få en sovepartner dersom du gjør dette i løpet av eksamensperioden. 

Sted nr. 3

JUNGELEN I EL-BYGGET:
Dette er definitivt den mest komfortable og zen-aktige soveplassen av alle 
stedene som ble testet denne gangen. Dette er også den eneste soveplassen 
som ble testet ut hvor man kunne legge seg ned, og dermed egner plassen seg 
både for soving og for andre ting. Jungelen i EL-kantina gir effekten av at du 
oppholder deg i Amazonas eller i Bymarka. Dette er også en ideell plass å gå til 
om du er av den sjenerte typen som ønsker litt privatliv når du tar en powernap. 

Sted nr. 4

HIPSTER-STOLENE PÅ STRIPA: 
Disse nye hipster-stolene, som virker å være NTNUs motsvar på at BI sier at alt med NTNU 
er stygt og gammeldags, ser ved første øyekast utrolig komfortable ut. Og det er de for 
så vidt også, spesielt om man liker å spinne rundt mens man sover. Undertegnede syntes 
personlig hele opplevelsen minnet mer om når man hopper i senga etter en litt fuktig natt 
på byen (negativ assosiasjon for å si det sånn!!). Minuset med disse stolene er at de knirker 
som bare fy, og du er derfor garantert å ikke bare få en elendig kvalitet på powernappen 
din, men du kommer også til å tiltrekke deg oppmerksomhet av alle som går forbi på Stripa. 

Sted nr. 5

VRIMLE PÅ LERKA: 
Vrimle på Lerka er for den patriotiske byggstudenten, som kanskje i tillegg pleier 
å dra seg på Lerka så sent på dag at alle plassene på Vrimle allerede er opptatt. 
Dette er likevel kanskje ikke det mest egnede stedet å være på dagtid da det som 
oftest kryr av førsteklassinger her, da er heller en all-nighter å anbefale. Ettersom 
byggstudenter aldri er på skolen etter klokken 18.00 på hverdager, er dette også 
et sted hvor man faktisk kan få en hel natts søvn, dersom man skulle ønske det. 
(BONUS: frokosten kan du ta på Høna!!)

INGREDIENSER
- 1 gul løk
- 1 rød paprika 
- 1 maisboks
- 1 boks kokte erter
- 3 dl ris
- 5,5 dl vann 
- 2 buljongterninger
- 0,5 ts safran / 1 ts 
gurkemeie
- 2 kyllingbryst

LISAS MATHJØRNE
PAELLA

Vinteren har vart altfor lenge, men kjærligheten er 
i lufta. Her kommer oppskriften på en enkel, men 
sykt digg paella du kan imponere en kompanjong, 
noen venner, kollektivet eller familien med. Paella 
er en tradisjonell rett som er spesielt populær på 
østkysten av Spania. Den spreke gulfargen kommer 
tradisjonelt sett fra safran, men kan erstattes med 
gurkemeie. 

TIPS TIL ANDRE 
TING SOM ER DIGG 
HA I
- Reke
- Blåskjell
- Biff
- Bacon 
- Rødløk
- Andre fargede paprika
- Grønne bønner
- Squash
- Aubergine

SLIK GJØR DU
Varm opp en stor stekepanne til medium-høy varme 
med et par gode spiseskjeer olje i. Skjær opp 
grønnsaker, og stek dem i panna til de løsner litt 
opp. Ta dem så ut. Skal du ha noe kjøtt/fisk i, stekes 
dette i samme stekepanne og tas ut når det er klart. 
Ha litt ekstra olje i panna og la den varme seg. Gjør 
klart ris og vann på siden, ha buljong + safran/
gurkemeie i vannet og bland. Stek risen litt i panna 
først (ca. 2 min) under konstant omrøring, ha så oppi 
vannet. IKKE RØR I RISEN UNDER KOKING! Ha i alle 
grønnsakene du stekte først, sett på lokk, sett på 
middels-lav varme og la den koke i 10 min. Etter de 
10 minuttene har passert, legger du valgt “protein” 
over risen, og setter så på lokket igjen og lar den 
koke i 10 min til. Ta deretter av lokket og la risen 
steke i ytterligere 10 min. Den er nå serveringsklar. 

Tekst: Lisa Pirela | Layout: Helena Larsen

TIPS
Det vil nok være noe av risen som er brent fast i 
bunnen, men dette er ikke noe å stresse med. Disse 
crispy delene på bunnen har masse smak.

Dersom du har litt vin, kan du “deglaze” panna etter 
du har stekt proteinet ditt. Ha ris oppi panna, ha i 
0,5 dl vin og rør rundt. Da løsner alle de bitene som 
sitter fast, og disse er det masse smak i!



HVEM ER DU I FARMEN KJENDIS 2022?
Laget av Lilli Gretland  LAYOUT AV HåKON URDAHL 

START

Foretrekker du å ha noen få 
nære venner eller et stort 

sosialt nettverk?

Det er endelig helg og du 
velger

du får selv velge gruppe i et fag, 
DU VELGER...

Du styrer musikken 
under festen og du 

velger:

Liker du en het diskusjon?

Det er kanelbolle-onsdag og køen 
går fra hangaren til kjelhuset. Du 

velger å Du står i butikken og skal velge 
lørdagsmiddagen, hva velger du?

Det er dagen før eksamen og du 
velger å

Ukens innlevering er farlig krevende. 
Hva gjør du? 

Storstipendet har kommet og du 
bruker det på

Når kommer du til skolen? 

Dorthe Skappel (58), God kveld 
Norge-programleder

Du er en real perfeksjonist og 
har en stor indre motivasjon, 

noe som kan føre til spicy 
utbrudd. 

Adam Ezzari (22), artist 
Its your way or the highway. Du er 

litt på den lite fleksible siden, men 
folk kommer til å like deg sakte, men 

sikkert… Så lenge du ikke heller ut 
all alkoholen på taco tequilaen. 

Bianco (4), vokterhund 
Du er the main character. Du klarer 
å balansere åtte timers søvn, gode 
karakterer, trening, fem verv, jobb 

relevant til studiet, studass for gøy, 
et sunt sosialt liv og 500+ matcher 
på tinder. Ingen skjønner hvordan, 

men de har ingen ting annet enn 
respekt for deg. 

niklas baarli (32), god kveld norge 
progamleder

Du er verdensmester i å chille med 
god margin. Du er helt unik, noe som 

gjør deg farlig morsom. Hver dag med 
deg er en fest. 

sophie elise (26), influenser
Du takler stress svært bra og 
gjør jobben din helhjertet, men 

overtenker alt for mye. Du tror at 
andre tenker bare negativt om deg, 

men ingen bryr seg egentlig. 

Heine Totland (50), artist 
Du er og forblir tidenes tjommi. Du er 

den personen som foreslår ABBA-
karaoke på nach og er selvfølgelig 

med på revy!

Ingrid Simensen (27), journalist 
Alltid blid og har en god vibe. Blir 

også stolt av seg selv for de minste 
ting, og å finne frem til forelesningen 

i hovedbygget på egenhånd skal 
feires *klapp* *klapp*

Shabana Rehman (44), komiker
Hvor skal man starte? Du har 

dine humørsvingninger og mange 
meninger, men du er gøyal å være 

sammen med i fylla. kjersti grini (49), tidligere håndbalspiller 
jordnær og sterk, men er passe politisk 

ukorrekt. Du er så seriøs at folk ikke 
skjønner når du tuller egentlig

Jahn Ivar “Mini” Jakobsen (55), 
tidligere fotballspiller 

Du er kanskje ikke en liten 
sinnapropp, men du er en sinnapropp. 

Når du blir skuffet, blir du veldig 
skuffet, og når du er glad så er du på 

toppen av verden. 

Vebjørn Selbekk (52), redaktør i Dagen 
Du stiller masse spørsmål og skriver 

lange rants til foreleseren, men har på 
anonym knappen på diskusjonsforumet 

på Blackboard. 

Isak Dreyer (26), fisker og vinner av 
“Norges tøffeste”

Du er snill og søt, en håndfull 
intelligent, en smule farlig og 

crocsens daddy. 

Øyunn Krogh (25), TV-personlighet 
Du er en erfaren handyperson 

og sklir dermed lett inn på bygg, 
men er også kreativ og lager over 

gjennomsnittet kleine tiktoks. 

GRANDIS

GRANDIS RIP OFF

HAVREGRØT

STORT SOSIALT NETTVERK

FYLLA

FILM MED VENNER

distrahere selgeren og 
stjele en bolle 

stå i kø

slå på bongotromma 

ET SISTE EKSAMENSETT

DE SMARTESTE

VENNER

tidlig. #thegrindneverstops 

når det passer meg

skin care

alkohol

KOKER

ØVINGSTIME

Farmen kjendis 2022 er over, og har dermed etterlatt seg et vakuum hos oss som 
følger med på underholdnings-Norge. Kanskje har ikke farmen kjendis så veldig 
mye med Bygg å gjøre, men hvem bryr seg. Her kan dere sjekke hvem dere er i 

farmen kjendis (ikke juks deg til Isak). Lykke til!

NÆRE VENNER

ja!

NEI

DUA LIPA

BARIS
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Hvordan kan du gjøre verden til et bedre sted i år?
Jeg tror ikke på sånne nyttårsforsett egentlig, men jeg skal ikke 
droppe ut av studiet da. NTNU sitt slagord er jo Kunnskap for en 
bedre verden. 

Hvordan kan du bidra til et bedre Aarhønen i år? 
Jeg er ikke keen på å være så veldig aktiv i linjeforeningen, men 
skal prøve å holde den som den er ved å ikke bidra haha. Den er 
fin som den er, så skal ikke prøve å ødelegge den. 

Hva er dine andre nyttårsforsett?
Jeg har ett: å lære seg Scarborough Fair av Simon & Garfunkel på 
gitar. Har egentlig ikke noen andre forsett, bare den. 

Hvordan blir kjærlighetslivet i år?
Neiii, jeg har helt gitt opp. Men jeg skal lære meg mer gitar da, og 
spille Ålesund av Sun Kil Moon (fra Sons of Anarchy) på nach, så 
har ikke gitt helt opp.

Har du et nyttårsforsett å anbefale andre?
Vær mindre opptatt av karakterer. Det er det jeg tenker, men jeg sier det ikke så ofte. Bare ikke bruk 
så mye tid på skole, så lenge du ikke stryker da. Fokus på andre ting er mye viktigere. 

Hvor stor sannsynlighet er det for at du glemmer nyttårsforsettene innen året er omme?
Jeg ligger godt an med å lære meg sangen, da jeg har erfaring, men det er et mål som er utfordrende 
samtidig som det ikke er umulig å gjennomføre. Så kommer ikke til å glemme den. 

Hva har storstipendet gått til? Og penger fra Åre. 
Vel, egentlig ikke no. Spart det meste. Jeg bestilte tur til Åre da, og kjøpte en fin regnbukse fra Peak 
Performance, så det er nice.  

Hvor mange frossenpizzaer blir det år?   Forrige semester ble det 2.5 hele semesteret, så veldig få.
Var du på fylla i helga?   Ja, det var jeg

Hvordan skal dere gjøre verden til et bedre sted?
A : Vi går til skolen hver dag! Vi tar ikke buss engang.
H : Jeg gjør også det, men mest fordi jeg bor så nærme. I tillegg har Idar (Grande) gitt sykt 
mange argumenter for hvorfor man bør gå mye. Det har inspirert meg. Han sier blant annet at 
det motvirker depresjon og diabetes, hele rekka egentlig.
A: Ja, også skal jeg drikke mer vann. Rett og slett bare fordi jeg tenker det er bra.

Hvordan bidrar dere til et bedre Aarhønen for 2022?
H: Være mer på Lerka!
A: Kjøpe mer Aarhønebrus. Men først og fremst er jo både 
Helene og jeg stjernespillere på Døla, så vi bidrar til en 
stoltere linjeforeningen ved å bli bedre i fotball og vinne 
serien.
H: Ja! Jeg insjet jo faktisk på flere treninger, i 
eksamensperioden som var. Jeg ville at så mange som 
mulig skulle komme. Men ja, stolt linjeforening er viktig. 
Vi vant jo mot Tim&Shenko, kampen om Lerka.

Hadde dere noen nyttårsforsett i fjor?
A: Ja! I fjor var målet å jobbe mindre med skole. Det gikk 
ikke så bra. Eller, jeg klarte målet mitt, men resultatet var 
jeg mindre fornøyd med. Men det gjorde jo at jeg fikk 
slappet mer av. Kanskje for avslappet. Så derfor vender 
jeg på det i år, og skal skjerpe meg. Det blir mer jobbing 
dette semesteret.
H: Ja, jeg og skal jobbe mer med skole.

Har livene deres endret seg etter nyttårsforsettene 
deres?
H: Up to date på skole. Det er veldig deilig. Jeg leser faktisk i hydromekanikk-boken.

Hender det at dere gir råd eller nyttårsforsett til andre?
H: Jeg pleier å si at man ikke trenger at året skal skifte, bare for å gjøre en positiv endring.
A: Lag små mål.

Hvor høy sannsynlighet er det for at du glemmer nyttårsforsettene innen året er omme?
H: Sjansen er stor. Har jeg dårlig tid, kan det fort være jeg tar buss eller annet. Skal jeg for 
eksempel reise til Barcelona i sommer er det vanskeligere å ta tog enn fly.
A: Trikset blir å lage vaner ut av ting. Ikke se på det som et
nyttårsforsett. Jeg kommer ikke til å glemme å drikke vann.

Hva har storstipendet gått til?
H: Nei, jeg har satt det meste i banken. Ellers har det blitt litt shopping, og så pensumbøker.
A: 2 500 gikk til å betale for en ødelagt sofa på hyttetur. Men ser på det som Åre-penger. Annet 
enn det har det blitt det nyeste Bose-headsettet.

Det er et nytt år og nye muligheter for byggstudentene. Hva skal de bruke 
storstipendet på? Og hvordan skal verden bli et bedre sted?

Astrid og Helene (2. klasse)

Fredrik (1. klasse)

BYGGSTUDENTENE 2022

Intervju: Filip Fredheim og Sigurd Finne 
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Geografi
1)   Hva er verdens minste land?

2)   Hvor mange tidssoner har
Russland?

3)   Hvilket land har flest øyer?

4)   Hva er Canadas hovedstad?

5)   I hvilken amerikansk stat
ligger Area 51?

Samfundet
1)   Hvor mange jobber frivillig
på Samfundet?

2)   Hva heter Samfundets leder
2021-2022?

3)   Ca. hvor mange rom
innholder Samfundet? 

4)   Hva er den maksimale
kapasiteten til Storsalen?

5)   Hvilket tiår ble Bodegaen
gravd ut?

Trondheim
1)   Hvilken av disse er 
ikke en trondheimsbasert 
dagligvarekjede: Rema, 
Bunnpris, Joker?

2)   Hvor høy er statuen av Olav
Tryggvason på Torvet?

3)   Hvilken kommune 
kalles gjerne Trondheims 
kjøkkenhage?

4)   Hvor mange restauranter
i Trondheim har blitt tildelt 
Michelin-stjerner? 

Underholdning
1)   I hvilken tv-serie møter vi
“the Fox River Eight”?

2)   Hva sier man for å aktivere
og for å tømme ukruttkartet (the 
Marauder’s Map)?

3)   Hva heter Askepotts
stesøstre?

4)   Når ble Netflix grunnlagt:
1997, 2009 eller 2015?

5)   Hva heter serien satt rundt
5000 år før hendelsene i 
Ringenes herre?

bonus poeng for navn!

Flagg
1)   Hvor mange blå striper er
det på det amerikanske flagget?

2)   Hvilket land har ikke et 
rektangulært flagg?

3)   Hvor mange stjerner har det 
europeiske flagget?

4)   Hvilke tre land har mest hvitt 
i flagget sitt?

5)   Hvilket Britisk territorium har 
et skipsvrak på flagget sitt?

Aarhønen
1)   Hva betyr Socialus Gallinas?

2)   Hvilken gruppe i Aarhønen 
får lys blå dalje?

3)   Hvilket år ble den første 
Byggrevyen satt opp?

4)   I hvilket auditorium fløy 
Hennes Majestet gjennom 
vinduet 31.januar 1913?

5)   Hva het ByggBangs 
fanklubb?

Musikk
1)   Hvilken by kommer The 
Beatles fra?

2)   Hva er den mest streamede 
sangen på Spotify?

3)   Hvor mange tangenter har 
et klassisk piano?

4)   Hva var Lady Gagas første 
hit?

5)   Hvor gammel var Mozart da 
han skrev sin første symfoni?

Sport
1)   Hvor mange meter er en 
maraton?

2)   Hvilket år og i hvilke to 
grener fikk kvinner for første 
gang delta i OL?

3)   Hvor mange spillere er det 
på et baseballag?

4)   Hva er Usain Bolts rekord på 
100m?

5)   Hvilken konflikt er 
handlingen i det første “Call of 
Duty”-spillet fra 2003 lagt til?

Prissesongen
1)   Når er den såkalte 
filmprissesongen?

2)   Hvilke priser har en EGOT-
vinner vunnet?

3)   Nevn tre av de ti nominerte 
filmene til Oscar for beste film.

4)   For hvilken film vant 
Leonardo DiCaprio en Oscar for 
beste mannlige skuespiller?

Quiz
Geografi: 1) Vatikanstaten 2) Elleve 3) Sverige 4) Ottawa 5) Nevada          Samfundet: 1) Ca. 1700 2) Fredrik Akre 3) ca. 300 4) 1000 personer 
5) 1930-årene          Trondheim: 1) Joker 2) 18 meter 3) Frosta 4) 3: Credo, Fagn og Speilsalen         Underholdning: 1) Prison Break 2) Jeg 
sverger på tro og ære at jeg er ute på revestreker (I solemny swear I’m up to no good), ugagn utført (mischief managed)  3) Anastasia og 
Drizella 4) 1997 5) The Rings of Power          Flagg: 1) Sju 2) Nepal 3) Tolv 4) Kypros, Japan, Sør Korea 5) Bermuda          Aarhønen: 1) Sosiale 
høner 2) Fadderkomitéen 3) 1998 4) H1 5) ByggBangers  Musikk: 1) Liverpool 2) Shape of You av Ed Sheeran 3) 88 4) Just Dance 5) 8
år        Sport:  1) 42 195 meter 2) 1900, tennis og golf 3) Ni 4) 9.58s 5) Andre verdenskrig          Prissesongen: 1) November-februar 2) Emmy, 
Grammy, Oscar, Tony 3) Belfast, Coda, Don’t look up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the 
Dog, West Side Story 4) The Revenant

Denne siden skulle egentlig vært fylt av valgfrtt innhold fra studentene som vant 
Movember-auksjonen om en side i Spikers Kårner. Vedkommende har imidlertidig 
flyktet til statene og hadde ikke anledning til å sende kvalitetsinnholdet som lovet. 
Derfor har vi i all hast skrapt sammen spørsmål til en quiz som vi håper dere liker!

Hvordan kan du gjøre verden til et bedre sted i år?
Oi, shit, vanskelig spørsmål. Men spre glede da, prøver å smile mest 
mulig. Det blir ikke noen forskjell fra de andre åra egentlig, bare holder 
det gående. Skal også fortsette å resirkulere da, og sykle mer. 

Hadde du noe nyttårsforsett i fjor?
Nei, har aldri noe nyttårsforsett. Men jeg har sagt at jeg skal prøve å re 
opp senga litt mer. Nå har jeg klart det hver dag faktisk, men ikke i dag 
da. Så hadde en god streak fram til nå. For det litt vanskelig fordi senga 
er stor og det er skråtak. Men jeg gjør det. 

Hvordan kan du bidra til et bedre Aarhønen i år?
Jeg er med i Bjelkesyre da, så jeg skal gjøre alle spreke og forbedre 
den mentale helsa til folk. Folk må dukke opp da! Det er ofte litt få som 
møter opp.   

Det å re opp senga, gjorde du det i fjor også?
I fjor var jeg i forsvaret før jeg kom hit, så da måtte jeg re opp senga 
hele tiden. Det var en gang jeg ikke gjorde det, og fikk litt kjeft, så det 
var ikke så bra. Og rett etter forsvaret var jeg skikkelig slask ass, gikk 
inn i en ny trassalder. Men nå er jeg tilbake til å re opp senga, det er litt 
koseligere det da. 

Har livet ditt endret seg etter nyttårsforsettene?
Litt rart spørsmål kanskje, men 2022 har starta bra. Jeg har bestemt meg 
for å være glad da og smile mer. Hvis jeg ikke smiler, finner jeg noe å smile for, det er jo koselig det da. Ler av folk på 
bussen for eksempel, sitter der og observerer folk jeg ikke kjenner og tenker «du var litt rar» haha. Jeg føler at siden 
vi er i en storby, er det mange stereotypier som passer bra, og så kan jeg hente fram det når jeg hater skolen og 
tenke på hvor gøy det var.  

Hvordan blir kjærlighetslivet i år?
Det tror jeg ikke blir så veldig spennende assa. Jeg har ikke noen planer der – eller jeg har planer om at det ikke er 
noen planer. 

Har du et nyttårsforsett å anbefale andre?
Gi mer faen. Jeg føler at man bryr seg for mye om alt, man har ikke kapasiteten til å bry seg om alt. Gi mer faen i alle 
andre, andre folk og skole, prioriter livet. Velvære er det viktigste. 
Har tenkt til å bli en motivational speaker, holde en appell før hver bjelkesyreøkt; Tittel: Hvordan få et bedre liv med 
Thea

Hvor stor sannsynlighet er det for at du glemmer nyttårsforsettene innen året er omme?
Jeg husker alt ganske godt egentlig, husker tidligere nyttårsforsett. De gangene jeg har det, så gjennomfører jeg 
dem.

Hva har storstipendet gått til? Og penger fra Åre?
Jeg skal på surfeturen til Portugal! Er ikke noen refusjon på flybilletten, så det må bli noe av. Og jeg kjøpte meg iPad, 
så der gikk pengene til Åre

Fullfør setningene: I år skal jeg spise godt, trene mye, og legge meg tidlig
Hvor mange frossenpizzaer blir det år?   Ingen, kanskje en. 
Hvor mange treningsøkter blir det fremover?   6 i uka. Ingen trening søndag (noen ganger lørdag)
Og søvn?   7 timer
Hvor mye fest?   Nå er det fire måneder siden jeg drakk sist. Hvis jeg får meg noen venner, så blir det kanskje mer 
haha.
Var du på fylla i helga?   Nei, dessverre, var på skolen faktisk. 

Thea (1. klasse)
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avskÅREt fra bakken
Tekst: Herborg Jónsdóttir 

Nå som Åre ble avlyst igjen, for andre året på rad, foreslår jeg at vi ser etter andre og bedre alternativer. 
Sverige er åpenbart ikke til å stole på, og det er ikke resten av Norge heller. Dermed ser jeg bare et trygt 
alternativ. Skitur i Trondheim! Du tenker kanskje at det er en tur til Vassfjellet jeg foreslår? Lame! Hvorfor 
bruke masse penger og energi på buss når vi har en perfekt bakke bare 15 min fra Gløshaugen? Ut med Åre 
i Jamtland, Sverige og inn med Festningsbakken i Trondheim, Norge! 

Allerede på 1100-tallet stoppet tusenvis av pilgrimer fra hele Europa ved Åres gamle kirke på sin vandring 
til Hellig Olavs grav i Nidaros. Vil vi virkelig stå på ski på et sted som opp igjennom historien bare har vært 
et stoppested? Historien viser at Trondheim er hoveddestinasjonen. La oss følge over 900 år med tradisjon 
heller enn å satse på lettelser i restriksjonene. 

Jeg har personlig aldri vært i Åre og er dermed helt objektiv, men noen fakta kan man ikke argumentere 
mot. Ja, de reklamerer med badstue, restauranter, barer, heiser og lange skibakker, men er dette så bra 
som det høres ut som? Åre har søkt om å få arrangere de olympiske vinterlekene syv ganger, og har blitt 
avvist 100% av gangene. Til forskjell ligger Festningsbakken sin avvisningsprosent på 0%. Har ikke vi 
byggstudenter noen standarder? 

Åre skryter mye om skifasilitetene sine, men la meg fortelle deg hvorfor Festningsbakken er bedre. Med 
heis i Åre kan man få et vertikalt fall på 870m, fra 1269 moh til 390 moh. I Festningsbakken kan man 
få et vertikalt fall på 20m, fra 54 moh til 34 moh. Legger man til et dropp fra festningsmuren er man 
oppe på 66 moh. Dette er fortsatt betydelig mye nærmere havet enn Åre er, noe som betyr mer 
oksygenrik luft. Oksygen er bra, det vil vi ha! Ifølge den generelle relativitetsteorien går tiden 
saktere langt nede i gravitasjonsfeltet enn høyt oppe. Ettersom jeg tenker vi alle vil leve 
lengst mulig, foreslår jeg at vi dropper høyder fra nå av. 

Festningsbakken har en veldig fin trapp som fører deg nesten til toppen av bakken. 
Denne trappen har aldri kø og er åpen hele døgnet. Det samme kan man ikke 
si om de 46 heisene i Åre. Det hjelper ikke å ha mange heiser når de er 
stengt halve døgnet. Dessuten er Festningsbakken GRATIS, med mange 
nærbutikker for å kjøpe øl i. Og ikke vær redd, byen er bare en busstur/
gåtur unna så afterski får vi uansett!

Ut med Åre i Jamtland, Sverige og inn med Festningsbakken i 
Trondheim, Norge!

MEMES 
- SAMLET AV SIGNE (4.)
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Loddrett Vannrett
1a
1j
2a

2f
2m
3a
3d
3i
4a
4h
4m
5a
5i
6a
6e
6j
7a
7h

8c
8k

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

Skogsgeværaktivitet
Signaturburger
Dronning på
indonesisk
Levning av dyr
Ess
Deg
By i California
Liten klisterbandasje
Nyavgått Nettmester
Alfabetets10.bokstav
Tall
Tilbakeblikk
Dyrehår
Forskrekkelseslyd
Valuta
Spill med trepinner
årlig album
En av to i norsk 
curlingektepar
Enhetlig ledelsessystem
Hvitløksmajones

1 000 000 000 000
Minker
Datatreff på Hamar
Jentenavn
Kommune i Østfold
... Mahal
Hav på engelsk
Norsk sanggruppe
Klokke
Treningssenter
Ikke lukket
Gjort hvitere
Samisk sang
Klatrer
Eik uten diftong
Nesten onkel
Den som klipper hår
Harald

1a
1b
1c
1d
1f
1g
1h
1j

1k
1m
1n

1o
2i
3e
4f
5g
5k
5l
6h
6m

6n
7c
7d
7i
9b
9f
9g
9h
9j
10e
10k
10m

11d
11l
12j
12n
13b
13e
13f
14a

Byggrevyen 2022
Busk brukt i krans
Karakter i rådebank
Nyavgått Sjefredacteur
Entreprenørselskap
Har tatt
Aksjeselskap
Forhandler av bildeler, 
verktøy og kjemikalier
Bydel i Trondheim
Sjakk ...
Forferdelig europeisk 
strømavtale
Aarhønegjeng
Politisk parti
Sidebygg m/soverom
Steinflueart
Ikke VR, men
Nyavgått Sjæfus Blæstus
Bane til å ake i
OL på svensk
Tre vokaler

Gresk bokstav
Hydromekanikkmann
Guttenavn
Fantastisk BM1-foreleser
Tall
Den argentinske marinen
Politisk parti
Fagkodestart matteemner
To like
Bilskilt fra Østfold
Dialektversjon av “hva”
Det store deler av lan-
grennslandslaget drev 
med i OL
Få skryt
Nyavgått Redacteur
Klesplagg
Kone med død mann
Gitterbolig for dyr
Kroppsøving
Energy Efficiency Ratio
Boyfriend

Kryssord av Anna Grude Kristiansen 
Men det er slik at hvis jeg drikken den kaffen på Høna, 

så ender jeg opp med å ville ta mitt eget liv 
- Håvard (3.)

Jeg skulle hatt nipplepiercing, så hadde jeg hatt 
høyhetsdalja der 

- H.H. Hei Gut

Jeg vil ikke være personen som tar seg på puppene 
på lesesalen 
- Camilla (1.)

Typen min er veldig glad i penis 
- Cajsa (4.)

Har du puls, kan du drikke 
- Påtroppende Kanzler

”Delte Skogvokter og Ceremonimester isolasjonshotell?” Ja, men Redactionen kan 
rapportere at det var to Liodden-søstre på rommet med Petter. Om dette avkrefter eller 

bekrefter noe som helst, er vi derimot usikre på. 

Spørsmålet alle lurer på: hvem var den eneste som fikk A i kjemi? Gjerne send inn til         
aarhonen_gossip hvis du har svaret.

Henrik (2.) kastet opp i senga til avtroppende Notarius etter fest med festivalen og ødela 
med dette kosebamsen hennes. 

Det ble observert at eks-faddersjef kastet opp under BM4-forelesningen. Graviditet? Dårlig 
tunfisk til frokost? Dagen derpå? 

Påtroppende Kanzler har blitt observert på date med VicepHormand. Vi lukter et tettere 
samarbeid mellom Aarhønen og HC i tiden fremover.

observert

Overhørt Har du sladder eller noe annet 
tull du vil dele med oss? Legg 

oss til på snap!
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