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Redactionen

Kjære nye byggstudenter!

Gratulerer så mye med strålende valg av studie her i Trondheim: Velkommen skal du være til Bygg- og 
miljøteknikk. Som nye studenter på Bygg- og miljøteknikk er dere nå en del av bygningslinjens forening – 
H.M. Aarhønen. Denne vil dere få massevis av tid til bli kjent med,  og jeg kan love dere at dere kommer til 
å elske den!

Deres første møte med studiebyen Trondheim og linjeforeningen Aarhønen blir fadderuka. Fadderuka 
lages utelukkende for at du og dine medstudenter skal få en god start på studietida. Som fersk student 
følger det også med (for mange) ny by, nytt studie og nye venner. En helt ny epoke i livet, spør du meg. Det 
er en ganske stor overgang og mye nytt på kort tid. Derfor blir man satt i faddergrupper med faddere, og 
sammen skal dere bli kjent med medstudenter, byen og linjeforeningen Aarhønen, og være med på alt ifra 
volleyballturnering til låvefest. Gled dere!

Trondheim er en fantastisk by å tilbringe studietida i. Ikke bare på grunn av Nidarosdomen, halvlunka sodd 
og en fullsatt Lerkendal stadion, men på grunn av den enorme studentfrivilligheten. Studentfrivilligheten 
har herjet her i over 100 år og det gjør den så absolutt fortsatt. Vi har Samfundet, NTNUI, linjeforeninger, 
you name it. All denne frivilligheten sørger for at det alltid skjer noe her i Trondheim. Det skal derfor godt 
gjøres å kjede seg… Min oppfordring til dere er å engasjere seg og ta de mulighetene studentfrivilligheten 
har å by på. Da kommer dere aldri til å se dere tilbake!

Linjeforeningen H.M. Aarhønen er av og for byggstudentene, og har som hensikt å motvirke fagidioti 
gjennom dyrking av kameratskap. Aarhønen arrangerer derfor fadderuka, bedriftspresentasjoner, masse 
turer, spiller fotball, lager revy, og så mye mer. Dere kommer senere til å høre mer om den fantastiske 
linjeforeningen Aarhønen og mulighetene den har å by på.

Fram til vi møtes søndag 13. august, må dere ikke nøle med å ta kontakt på kanzler@aarhonen.no. Jeg 
setter stor pris på spørsmål om alt dere måtte lure på. Jeg gleder meg enormt til å møte dere alle til høsten, 
og håper dere gjør det samme. Vi sees!!

Petter Sunde
Kanzler
H.M. Aarhønen

Hei igjen!

Om du skal begynne på masterstudiet Bygg- og miljøteknikk til 
høsten og har fått denne utgaven av Spikers Kårner i posten i løpet 
av sommeren, er du kanskje litt forvirret. Jeg er Redacteur (det er 
en fancy måte å si redaktør på) og har satt sammen dette vakre 
tidsskriftet. I denne utgaven finner dere litt av hvert: Kryssord, quiz, 
en grundig statistikk over hvem som går på bygg, sofa-lore og mye 
mye mer. Det er til og med et midtsidebilde! Det skal dog sies at 
denne utgaven originalt ble printet i midten av mai.

Når denne utgaven kommer ut, er vi midt i en klassisk 
eksamensperiode. Jeg håper likevel at dere kan ta dere en pause 
og dra fram good ol’ reliable Spikers Kårner mens dere tar dere en 
kopp kaffe på Høna. Om dere noen gang skulle føle at det blir for 
vanskelig, er alltids konten der for dere også. Masse lykke til, hilsen 
en som har kontet fler ganger enn han har fingre.

Andreas Nedal Kværnstuen
Redacteur
H. M. Aarhønen

kanzlerklukk
redacteur-rølp



Det nye hovedstyretDet nye hovedstyret
Petter
Vår alles kjære Petter har tredd inn i rollen som Kanzler, og H.M Aarhønen har aldri vært i tryggere hender. 
Dette er en kar fra en dal type Nitte, ganske høy, brunt hår, og et fyllablikk du sent vil glemme. Petter bygger 
på erfaring som tidligere Ceremonimester, og han har også vist både ansikt og kropp i Byggrevyen.

Det sies at Petter har et komplisert forhold til sofaene på linjekontoret, som både har blitt brukt som seng 
på nattestid og materiale for hærverk. Vår Kanzler er en kanzler med stor «K». K-en står for klumsete, og 
det er derfor alltid god stemning når Petter er i nærheten. Petter er inkluderende, og ønsker studentene 
på Bygg- og miljøteknikk det aller beste. Dette går riktig nok ut over resten av medlemmene i Hovedstyret, 
som må være med å planlegge alt han setter i gang for linjeforeningen. Dette er en av grunnene til at vi 
elsker Petter!

Ryktene sier at Petter er på søken etter kjærligheten. Han er svak for jenter fra linjeforeningstyrer, men hvis 
du initierer på en blind-date sier han neppe nei. Om du sender via post eller DM spiller ingen rolle, men 
Slackety Slack er absolutt det mest foretrukne mediet.

Skule 
Skule, eller Kule Skule, er vår kjære (og dessverre eneste) trønder i HS. Etter å ha blitt benka til flere 
stillinger enn det som får plass på denne siden, ble han til slutt stemt inn som Skogvokter, med det 
ærefulle oppdraget som livvakt for Hennes Majestet. Et oppdrag han burde ha gode kvalifikasjoner til, 
da han som evig milla-gutt i innsatsstyrke Rype, allerede kjempet for å beskytte Kong Harald på fritida. 
 
Han kriger altså for landet, men aller mest på byen. Som tidligere Krosjef, og med energinivået til en hel 
barnehage blir han med på alt, og sier aldri nei takk til ethvert arrangement. Resten av oss skjønner ikke 
helt hvordan han får det til. Å skulle kombinere studiet, verv, de fire gutta hans, og militæret gjør at han 
må ha minst 32 timer i døgnet.

Du så han kanskje også på Byggrevyen, for han er en showman som elsker å være i spotlighten (fortsatt 
bitter for å ikke kunne være med på CGP). Og hvis han skulle stryke på alle eksamene, så har han mulighet 
til å begynne som konditor med hans sjuke kake-skillz. Eller bli fast ansatt på Heidi’s. Prost!  

Astrid
Etter et helt år i CG er det Astrid som har trådt inn i rollen som H.M. Aarhønen sin nye Ceremonimester. 
Hun er med dette den første Ceremonimesteren på lenge som faktisk har en CG-dalje som CM, ekstremt 
stor idrett! Astrid er en jovial jente fra Stord, og har med dette vokst opp på ferge hvor hun har fått opplevd 
både bølger og elger som svømmer. Til tross for en uforståelig dialekt klarer hun å lede Ceremonigjengen 
med glans. 

Med en forkjærlighet for å arrangere ting var det ingen tvil om at Ceremonimester var tingen for Astrid. 
Hun er et ekte ja-menneske og legger all sin tid i verv og gøyale arrangementer for å gjøre Aarhønen til 
en bedre linjeforening. Hun liker best når hun alltid er opptatt og har derfor også pådratt seg rollen som 
PR-ansvarlig i Aarhønefestivalen, stay tuned! Verv, og ellers masse tull og tøys bidrar ofte til at hun også er 
å finne på Lerka om sommeren, men da for å konte mesteparten av fagene sine. Det viser seg derimot at 
hun som regel bare trenger to forsøk. 3 eksamener på 3 dager med fullt fadderopplegg i fjor. Det var null 
stress for vår kjære Astrid.

Sigurd
Sigurd har nå tatt steget videre i Redactionen og er vår kjære Sjefredacteur. Han ønsker å spre mye 
glede, latter og sosialt trivsel blant byggstudentene. Derfor kan man senke skuldrene og bare glede 
seg til de nye utgavene av Spikers, for dette blir bra! Og med den gøyale latteren så er det umulig å la 
være å trekke på smilebåndet når du hører den.

Han kommer fra Bærum, men beina hans er godt plantet fast i bakken. Hvis du ikke ser han på høna så 
ser du han mest sannsynlig på styrevors og jubileum for å samle flest mulig pins. Statistikken sier at han 
har brukt 500 kr på pins. Bare å spørre pent om du kan se hans finne kolleksjon. Sigurd sier aldri nei 
til en mulighet for fest og kle seg opp i galla. Han kan mange studentersanger og han sørger alltid for 
allsang og god stemning i hans nærvær. 

Lurer du på hvordan han får meg seg gossip og nyheter i Aarhønen?
Ryktene sier at han får med seg gossip ved å holde seg tett på 1. klassejentene ;)

Audun
Hva er Socialus Gallinas tenker du kanskje? Det er en sosial høne som finner på masse lavterskel 
arrangementer for byggstudentene. Vår brautende bergenser, Audun, er Aarhønens første Socialus. 
Du kommer til å se han på alt det gøye linjeforeningen vår har å tilby, han står nemlig for mesteparten, 
sammen med resten av Gallinasgjengen! 

Ikke nok med at Audun er bergenser, han har også en helt karakteristisk måte å kommunisere på. Derfor 
skal du ikke se bort fra at det er hans nye singel, med artistnavn “Onge Haukiss”, du har på øret om et par 
år. Vi tror nemlig han har en stor rapkarriere foran seg, med uttrykk som “rett i nebbet”, “mat i butikken” 
og “cheers”.

Audun er en mann dere jenter vil ha en bit av. Han er nemlig kokk på si, og varter opp med de villeste 
måltidene fra tid til annen. God drikke må nytes til god mat, og for  Audun er det vin som gjelder. 
Utelukkende vin. Det går fort en 6-8 flasker på en helg. Vinen må derimot være økologisk, og ser han deg 
på et vors med noe annet bør du fokusere mer på #miljøteknikk.

Benedikte
Du kjenner kanskje Benedikte som Ben, Benny, Bennern eller Ben-10. Men viktigst av alt som 
Industriminister. Hovedmotivasjonen hennes for å stille til hovedstyret var desidert muligheten til å gå 
med styrebånd. Styrebåndene er faktisk så viktige at hun ikke får sove på natten uten å dobbeltsjekke at 
de enda ligger på plassene sine. 

Jobben som industriminister har tatt på. Benedikte melder selv at hun har vært konstant trøtt siden 
generalforsamling, og dette har gått hardt utover hennes geografikunnskaper da hun tror Socialus, 
Notarius og Ceremonimester er fra samme sted.

Du finner også Benedikte på fotballbanen, noen ganger til låns hos Steindølene, men som oftest finner 
du henne i forsvaret til NTNUIs fotball-lag. I HS er hun også i forsvaret, som Industriminister er hun nemlig 
hele Aarhønens matmor. Det er hun som fisker penger fra sultne bedrifter rett i kassen til Aarhønen. 

Benedikte er flink, Benedikte er grei, hvis du ser henne i gangen si “Hei!”.

Kristian
Kristian Romen, også kjent som ‘the Wolf of Lerka’, holder styr på alle money-movesene som gjøres i 
Aarhønen. Førsteklassingen hadde aldri hatt verv i Aarhønen før han tok over Financeminister-rollen med 
storm, der han raskt fikk stålkontroll over likviditeten til vår kjære organisasjon. Nå kan du ikke gjøre en 
eneste transaksjon uten at Kristian får det med seg, og på Slack får du svar på sekundet, med mindre han 
er i gymmen eller i HS-møte – der han har mye bra å komme med. 

Til tross for at Kristian Matcher Jordan Belfort på både utseende og transaksjonsvolum, er han en veldig 
jordnær og hjelpsom type. Kristian blør (og vrikker ankelen) for styrebåndet, og har et underliggende 
instinkt på hva som er best for Aarhønen. Han har bakgrunn fra Bærum der han blant annet hadde en 
florerende karriere som målvakt på håndballbanen, men nå har han (mange) andre baller i luften; HS, 
karriere, dame (dessverre) og mer. 

Ikke la deg lure – bare tiltrekke – av Kristian sin profesjonelle klesstil og solide fysikk, face-2-face er han  
nemlig en kjernekar av øverste klasse. 

Maria
Maria tar med seg alle sin erfaring inn i et nytt år i HS, nå som Notarius Publicus. Allerede i fra første 
stund har Maria vært på, og sikret seg verv for å gjøre hverdagen til sine medstudenter enda litt bedre. 
Heldigvis for oss ser det ut til å ha gitt mersmak, for i tillegg til å ha bidratt tappert under UKA er hun å 
finne overalt ellers i Aarhønen.

Som den sprudlende, glade bergenseren vår kjære Notarius er, vil det være vanskelig å ikke bli sjarmert, 
selv med en egenklippet lugg. Til tross for å være den eldste i HS er hun full av energi som hun sprer 
til alle og enhver med sine egenkoreograferte dansetrinn og generelle livsglede. Maria blir med på 
det aller meste og uansett hva så er det lattergaranti. Med et humør fra en annen verden, og en meget 
smittsom latter, vil alle umiddelbart føle seg trygge. Med energinivået til vår kjære Notarius, trengs ingen 
kaffe for å holde maskineriet i gang, og både øl og vin må bukke under for denne jenta foretrekker sprit 
selv på vinfest.
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Farvel min kjære
av Andreas K.

Ein regndråpe traff vindauget
Rann ned som ein tåre på mitt kinn
Men eg var ei ute blant lauvet
Eg satt i den kjære sofaen min

Sofaen var blau som himmelen
med flekker så få
Eg følt meg som egypteren på kamelen
Der eg satt i sofaen nå

Men alt har sin ende
Sofaen unntaket ei
Den fikk sitt liv vende
Opp i containeren i en fei

Ein ende. Ein begynnelse.
Ny sofa. Høner klukker.
Beige stoff. Forelskelse?
Flammen i mitt hjerte ei slukker.
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Byggromantikken
Camilla (1.)
Denne askerbøringen har ganske nylig revet en bro, og selv om 
favorittsangen er “Forever alone” er hun nå på markedet for å 
bygge nye broer med håpefulle byggstudenter. Camilla er uoffisielt 
kåret til bygg sin mest sassy jente, men bak et til tider resting 
bitchface, finner du en gledesspreder av de sjeldne. Hun er ikke 
kravstor, men det er en dealbreaker hvis du ikke er med å lage 
tiktoks en fredagskveld.  Camilla er som regel å finne på samf i 
helgene, da hun har store problemer med å komme seg inn noe 
som helst annet sted. Eventuelt Rush trampolinepark.

Så er du giret på en date med denne flotte dama inviter henne 
hjem på suppe og en tur i jacuzzien, for Camilla er glad i slurping 
og ”jacking”.

Snap: camelionen
Tiktok: shred360backhand28362

Brandt (2.)
Er du den som drømmer om en vakker sommerflørt med reker 
og champis er denne karen fra Asker perfekt for deg. Ikke vær 
redd for at champagne og rekene blir dyre, da han sitter som 
økonomiansvarlig i CG og unndrar det som unndras kan. Ellers 
er han både snill og grei, men kanskje han har litt lite tid til deg, 
ettersom jernet blir pumpa og han bruker helgen på dumpa. 
For når alkoholen kommer i blodet, kommer skjorta av og 
Broilern på. For da kommer den virkelig Brandt frem, chaden fra 
Hokksund med jobb som trucksjåfør. 
Men damer, seriøst, dette er et bra catch og en morsom fyr, og 
kanskje du er så heldig å få sett den frekke veiviseren hans som 
kun er for å dekke deres primalske instinkter
Kjøhhhhhh!

Snap: Eirikbrandt (Kjapp dere, han er populær     )
OF: Volvodaddy69 

Henriette (1.) 
Denne damen har fått kallenavnet «Henning Overtenning» av 
mange grunner. Hun har ekstremt mye energi, glede og kanskje 
ADHD. 

Henriette er ei svært tøyelig partner takket være hennes 
forkjærlighet for turn. Møter du henne på skolen eller i fylla må du 
forvente å tilbringe en stund med Henriette, for jenta har virkelig 
munndiaré.
Men du må være forsiktig hvis ikke får hun anafylaktisk sjokk!

Snap: henriettehaaa
9

Godt & blandet Original
1. Hva regnes som islams nest helligste by etter Mekka?
2. Verdens mest berømte «teselskap» var egentlig et opprør som fant sted i 1773. I 
hvilken by?
3.  Hva het briten som oppdaget Tutankhamons gravkammer i 1922?
4.  Hva er navnet på både en kryddersaus på flaske fra Louisiana og en delstat i 
Mexico?
5.  Hva heter svisker på engelsk?
6.  Hvilken plante i aspargesfamilien blir benyttet i produksjon av brennevinet tequila?

Godt & blandet Sur
7.  På hvilket kontinent lever det lille rovpattedyret, surikat?
8.  Hvem har de to kvinnelige hovedrollene i julefilmen The Holiday?
9.  Hvilke tre klubber med «City» i navnet spiller i Premier League?
10.  Bache er sjef i hvilken tegneserie av Børge Lund?
11.  Hvilke farger har Jamaicas flagg?
12.  Hvilket kjent brennevinsmerke blir produsert i Åhus i Sverige?

Godt & blandet Super Sur
13.  Negler og hår består i hovedsak av hvilket fiberdannende protein?
14.  Hva heter den late gårdsgutten til bestemor Duck?
15.  Hva het den siste eneveldige franske kongen, som ble henrettet med giljotin i 
1793?
16.  Hva var navnet på Kambodsja fra 1975 til 1989?
17.  Hva står NHO for?

Godt & blandet Fizzy Pop & Co
18.  Hvilket yrke hadde Albert Einstein da han la frem den spesielle relativitetsteorien i 
1905?
19.  Enhjørningen er nasjonaldyret i et land ikke langt unna Norge. Hvilket?
20.  I hvilken by kan du feire både jul og nyttår i badebuksen på Bondi Beach?
21.  Hva kalles det grønne belegget som dannes på kobber som befinner seg i fuktig 
luft?
22.  Hvilken kommune i Oppland har en moskus i kommunevåpenet?

1. Medina 2. Boston 3. Howard Carter 4. Tabasco 5. Prunes 6. Agaveplanten 7. Afrika 8. Kate Winslet 
& Cameron Diaz 9.  Manchester City, Leicester City og Norwich City 10. Lunch 11. Sort, Grønn og 
Gul 12. Absolut Vodka 13. Keratin 14. Guffen Gås 15. Ludvik XVI 16. Kampuchea 17. Næringslivets 
Hovedorganisasjon 18.  Kontormedarbeider på et patentkontor 19. Skottland 20. Sidney 21. Irr 22. Dovre

QUIZ 10 rette = En god lunch på terrassen
15 rette = Utvidet kaffepause på høna
20 rette = Avspaser dagens eksamenslesning
22 rette = Avspaser eksamensperioden

QUIZ
Tekst: Henrik Holmbek | Layout:  Helena Larsen
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Brekstad
- et reisebrev av emil stave

Trondheimsfjordens skjulte skatt

Sommeren nærmer seg, og tiden for å være for sent 
ute med å skaffe nytt pass er her. Selvfølgelig var det 
umulig å finne en ledig time i nærheten av Oslo eller 
Trondheim før påske, men plutselig dukker det opp 
en ledig time i Brekstad! Men hvor i alle dager er det 
egentlig? Jo, det skal jeg fortelle dere.. Brekstad er et lite 
paradis ca. 1 times båttur ut i Trondheimsfjorden.  

Time for nytt pass blir bestilt, og på reisedagen kjenner 
jeg virkelig en magi i lufta. Solen stråler mer enn den 
har gjort siden i fjor sommer, og det er jammen digg 
å faktisk ha en god grunn til å ikke være på skolen. På 
fergeleiet både i Trondheim og Brekstad er det kun en 
skokk med menn og bestemødre, og jeg tenker at her 
kunne jeg jammen bosatt meg. Alt ser ut til å løse seg, 
og det tar ikke mer enn 64,0 sekunder fra jeg går inn 
døra til lensmannskontoret til jeg går ut igjen – det varte 
jo bare like lenge som sex! Ikke verst, men problemet 
er bare at båten tilbake går ikke før to og en halv 
time etter passkontrollen... 

Så der er jeg, strandet på denne gudsforlatte 
plassen og tenker det kommer til å bli ganske 
kjedelig, men så feil har jeg aldri før tatt. 
Brekstad er derimot akkurat det alle sier – 
Nordens Roma – og nå skal dere få se 
noen av smakebitene Brekstad har å 
by på hvis dere også plutselig 
befinner dere på en aldri så 
liten utflukt ut hit.

Favorittdyret til enhver 
byggstudent

Bever-kelsesverdig hvor 
flinke de er til å bygge

Vet dere hva som er det 
eneste dyret med bein, men 

som aldri lærer seg å gå?

Krabbe.

Hva er favorittsangen til 
alle dykkere?

Sweet Koral-ine
Bjarne Brøndbo er jo her 

også!

En stjerne sjø

Har dere hørt om selen som 
var så fryktelig selopptatt?

Protip: Bruk kondom hvis du 
stikker tissen din i egg du 

finner liggende løst.

Det kan hende de har 
eggløsning.

Lol for en dum and, tapte 
så lett i sjakk.

Den skjønte ikke et kvakk.

Det er noe bare dette stedet 
klarer å gjøre med deg...

Teitheten spiraler helt ut av 
kontroll.

Og med det ble jeg omsider kastet ut av 
kulturmuseet, men jeg var på ingen måte 

ferdig. Jeg bare visste at Brekstad hadde så 
utrolig mye mer å by på.

Alt i alt, Brekstad er virkelig et sted å anbefale. 10/10

Vi har Aarhønens Rojale 
Bryggeri i Trondheim

Her i Brekstad har de 
bryggeri vann

Er ikke bare traktorer som 
kalles Quicke 640

... 64,0 sekunder vel å merke

Når du er en Les Paul-mann, 
og ser en båt som bare har 

masse fendere

Gangstas repper East & 
West side

Alle som er her reper Brekstad

Brulatix: Rov og Dykking?

Brekstad Båt Klubb? Video-
filming?

Er det klubb med motorbåt det 
er snakk om? Jeg begynner å 

få en mistanke om Brutalix Grov 
& Dicking og denne klubben 

spiller inn noe jeg ikke vil være 
med på...

Da sola gikk ned begynte 
kulda virkelig å sige på...

...men heldigvis har jo 
Brekstad fjærevarme fra 

Trondheim!

Så da er det på høy tid å 
cruise hjemover... ... ta på

legge seg under dyna.
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Pre workout

Hvordan vil du rangere opplevelsen?
6/10
Hadde du anbefalt det videre?
Ikke for skolearbeid siden det blir unødvendig sløsing av vodka, 
ellers 100% ja.
Det beste med å drikke dette før man leser?
Våknet opp, kan ha vært bare redbullen som pusha det.
Hadde du gjort det igjen?
Ja! (Bare ikke før skole)
Noen negative opplevelser med dette?
Tror vodka redbull kan framskynde hjerteproblemer så satt og 
tenkte på det en stund.
Fikk du faktisk jobbet noe?
Fungerte bedre enn vanlig!

Vodka 
redbull

Drikkene du ikke visste du burde prøve
 under eksamensperioden

Hvordan vil du rangere opplevelsen?
3/10
Hadde du anbefalt det videre?
Definitivt ikke, finner helt klart noe som smaker bedre og frisker 
deg opp like godt. Uten tilgang på bedre ord å forklare det på 
smakte det kaktus og hjemmebrent. Hjalp ikke at jeg hadde en 
mangel på lime og salt siden jeg befant meg på en do på lerka.
Det beste med å drikke dette før man leser?
Ble varm, veldig glad og veldig våken. Fantasien løp løpsk, og 
gjorde exphilskrivingen til en drøm.
Hadde du gjort det igjen?
Prøver generelt å leve et liv uten tequila, så i hovedsak ikke.
Noen negative opplevelser med dette?
Jeg hadde det helt supert! Verre for de rundt meg. Ble mildt sagt 
urolig og veldig snakkesalig, noe som ikke er en god kombo når 
man sitter på biblioteket.
Fikk du faktisk jobbet noe?
Exphil gikk faktisk ganske greit. Matte gikk ikke, men usikkert på om 
det er tequilaen sin skyld eller manglende mattekunnskaper.

TEquila

Pølsevann

Tekst: Celine Caspersen - Layout: Lilllian Nguyen Gretland
Under tunge dager med eksamensjobbing er det lett å miste motivasjonen. Det er mange måter å finne den 
igjen på, og en av måtene er å prøve nye ting! Vi har derfor prøvd flere drikker man tradisjonelt ikke drikker 

før eksamenslesing.

Hvordan vil du rangere opplevelsen?
2/10
Hadde du anbefalt det videre?
Hvis du tørster du i hjel, og ikke har drukket på 5 år, så 
kan du vente 5 år til. I hvert fall ikke drikk pølsevann!!
Det beste med å drikke dette før man leser?
God unnskyldning for å jobbe dårlig.
Hadde du gjort det igjen?
Vel, neste gang skal jeg spørre om lønn for å gjøre det.
Noen negative opplevelser med dette?
Ingenting positivt. Kjedelig, uggen og kvalmende 
smak.
Fikk du faktisk jobbet noe?
Ubrukelig, lite produktiv dag, og skylder på 
pølsevannet.

Hvordan vil du rangere opplevelsen?
9/10
Hadde du anbefalt det videre?
Rene dopinga – anbefales til hele slekta, og de 
som ikke er i slekta også.
Det beste med å drikke dette før man leser?
Det funka!
Hadde du gjort det igjen?
Skal absolutt prøves igjen, dobler dosen neste 
gang.
Noen negative opplevelser med dette?
Pulverformat gjør at man en tidlig morgen kan 
søle litt.
Fikk du faktisk jobbet noe?
I frykt for å høres ut som en VitaePro-reklame, 
må jeg innrømme at lesingen gikk som en lek. 
Med pre workout klarte jeg å gjennomføre 
mine daglige oppgaver enkelt, i tillegg til 
et fokusert forelesningsmaraton med alle 
utledningene i Hydromek.
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Etter at 393 byggstudenter har svart på undersøkelsen vår har Redactionen svaret:

Det er tydelig at de aller fleste ikke kan teksten
til Lambo for bare 19,8% svarte rett her. 

Dranker synger:
Jeg mitt glass utdrukket har, mine herrer lambo.
Se der fins EI DRÅPEN KVAR, mine herrer lambo.

Som bevis der på jeg vender, flasken på dens rette ende.

Hvem er egentlig 
byggstudentene?

11,6%, altså 45 
av de som svarte på 

undersøkelsen, var med 
på sin ungdomsskoles lag   

i klassequizen

60,7% 
foretrekker 

Birkenstocks 
framfor crocs

Hvil
ket lag er byggstudentene på? 92,8%7,2%

Godt & blandet

78% har testet positivt for 
korona. Når vi spurte for et 
år siden hadde bare 1,9% 
hatt korona.

FUCK MARRY
Byggstudentenes preferanser om Hovedstyret:

KILL

Vestlandet
21,1%

Trøndelag
15,0%

Nord-Norge
6,9%

Sørlandet
2,8%

Østlandet
53,9%

Generell statistikk Hvor gammel var byggstudentene da 
de begynte på bygg?

Gutt
52,9%

Jente
46,8%

Annet
0,3%

150

50

100

18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år

    Kjærlighet
• Av de som svarte er 44,9% i et fast forhold og 55,1% anser seg selv 

som single
• 13,5% har vært på minst én eller flere tinderdates i 2022
• 45,5% har hatt sex den siste uka, 51,1% har ikke, og hele 3,1% har 

KANSKJE (???)
• Bare 16,1% har testet seg for kjønnssykdommer i år (Redactionen 

anbefaler alle å teste seg ved ny partner)
• 52,8% eier et sexleketøy ;-)
 66,9% av jentene
 30% av guttene

    Skole
• 74,9% har vært bakfulle i forelesning
• 56,2% har strøket på en eller flere eksamener
• 98,5% har kokt en øving
• 60,1% har sovnet på skolen
• Skolebøker
 5,1% kjøper alltid skolebøker
 37,7% kjøper av og til skolebøker
 40,5% kjøper dem bare ved absolutt behov
 16% var ikke klar over at vi har skolebøker 
 0,8% stjeler dem

Hele 13% av 
byggstudenter 

dropper å vaske 
rommet sitt
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ROD LOPER
Tekst: Ingvild Sætrang og Sigurd Aasmo Finne | Layout: Susanna Hsu Hals
Selv om dette er mindre glam enn kjendisene sin Met-galla, har byggstudentene 
fortsatt sin helt egne stil. Her er et par eksempler vi møtte en helt vanlig hverdag 
på Lerka.

EIVIND
Eivind er en av de som åpenbart heller 
kler seg etter kalenderen enn været. 

Topp: UKA-merch er priceless, da ingenting 
er bedre enn å blæste Norges største 
kulturfestival 

Shorts: Derimot så må det diskuteres om 
det er innafor å gå med shorts på en dag det 
snør. Selv om det er mai. (Eller er shortsen 
en stille protest mot ventilasjonsanlegget 
på Lerka?)

Sokker: Her støttes også Rockesokk - på en 
helt vanlig tirsdag. Creds. 

KAROLINE
Kombinerer stil med komfort. 

Topp:  Står i stil med en frekk  Aarhønegenser, 
merch gir alltid plusspoeng. 

Bukser: Ganske casual bukser som virker 
veldig comfy. Bra for utallige timer i sofaen 
på Høna. 

Sko: Svarte lette hikingsko fra Salomon 
er praktiske for det bipolare været her i 
Trondheim. 

Ekstra: Hals i frekt mønster hever looken. 

Tilbehør: Gaffel, tom lunsjboks og iPhone. 
Alt man trenger altså.  

KJELL-ANTON
En ekte byggstudent 

Hatt: Den unike Aarhøne-
bøttehatten, kjøpt for 1000kr på 
Movemberauksjonen i fjor, må være 
det ultimate innen aarhønemerch. 
10/10

Topp: Rød Tabasco T-skjorte setter en 
spiss på antrekket, og gir god kontrast 
mot  hatten og buksene. 

Bukser: Slim fit jeans er en klassiker. 

Sko: Lærte Kjell-Anton seg aldri å 
knyte sko i barnehagen? Eller har han 
alltid dårlig tid? Uansett grunn så går 
han i knytefrie joggesko. 

Tilbehør: Kaffekopp og kake fra 
kontortid er essensielt tilbehør for alle 
byggstudenter. 

KRISTIAN
Vår Financeminister stiller sterkt 
i gjennomført Bærum-stil, og 
viderefører stilen til tidligere 
Financeministere. Vi mistenker 
at kleskoden står beskrevet i 
erfaringsoverføringen fra  
Ex-financeminister Ole. 
Topp: Blå half-zip fra Jean Paul er en 
klassiker. 
Bukser: Mørke tettsittende chinos er 
en naturlig del av looken. Merke ukjent.
Sko: Brune Chelsea boots fullfører 
antrekket. Vi bemerker oss at de kunne 
trengt en puss, da tuppen ser slitt ut. 
Evt. søke fondet for midler til nye. 
Tilbehør: Kaffekopp og rykende 
ferske refusjonsskjema vitner om en 
Financeminister som er oppe og nikker. 18 19
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Halv.ing...

En dame på bygg.
En dame på bygg er tidlig og seint oppe
Ja, en dame på bygg er vanskelig å stoppe
En dame på bygg har ambisjon
Skal du ha med henne hjem, 
bør du ha en uendelig stiv konstruksjon
Hun har kontroll på alt og alle
Ja, fantastisk kan du gjerne henne kalle

En dame på bygg er som et hus på singsaker
Det bogner av busker og andre eksotiske saker
Plenen er velstelt, ja her er alt på stell
Jeg tror flere er klar for en trivelig kveld
Vi guttene er mer som oppussingsobjekt med potensialet
Så takk for at dere holder ut med oss, vi må drive dere gale

Vi hyller dere til himmels, for at dere henger i
Uten dere hadde vi ikke visst hva skruven skulle festes i
Dere er som bæringen i store byggeprosjekter
Uten dere hadde alt rast, og verden blitt full av sprekker

Det er en gang sånn at vi halvveis er
Vi har alle pyntet oss med fine klær
Om 2,5 år er det nok kun vi gutta som sitter igjen her med dress
Mens en dame på bygg er på AF-gruppens etterfest

Sist men ikke minst, Alle gutter opp å stå
Hev glasset, Se på en dame som er nærmest deg nå
Deretter skal du gjenta etter meg:

Tusen takk fer at vi har deg
Nå skal vi drikke oss fulle
Hvis så alt klaffer, kan vi

Tusen takk fer meg, og takk til damene på bygg

- Håkon Grande (3.)

DAMENES TALE 

CONFESSIONS 

Til alle dere som sliter med eksamen,

I enden av sommeren venter konten, der du kan møte igjen noen av dine 
klassekamerater for en anerkjennelse av hverandres gjensidige forhold til 
eksamen. Ja, du kan bli overrasket over hvor mange i klassen din du møter. 
For det er stort sett en god andel byggstudenter å se på kont.

Om det var skippertaket som ikke gikk eller om tre eksamener var nok, så er 
konten din redning. Denne nye muligheten. Og selv om dette betyr litt lesing 
på slutten av sommeren, er ferien langt fra ødelagt. Til og med sommerjobb 
og lesing kan kombineres. Husk at å lese på sommeren kan være varmt, så 
innkjøp av en vifte kommer godt med.

I begynnelsen av august kan det også nytes en kaffe på Høna, og du er  
garantert ikke alene. Du møter antakelig noen du har møtt tidligere, og så får 
du kanskje nye lunsjvenner. 

Om du har tenkt til å ta en kont, ikke glem at denne også må meldes opp. 
Eventuelt om det ble litt mye annet du heller ville gjøre i sommer, har mange 
byggstudenter før deg «glemt» å melde seg opp...

Hvis dette var ditt første år på bygg får du øvd, ja til og med blitt ekspert, på 
å sjonglere fest og eksamen når du skal være fadder. Det er heldigvis enda 
mulighet for å bestå denne eksamenen om festen tar overhånd. 

Hilsen en medkonter

KONTEKASKADEN
Tekst: Ingvild Sætrang   Layout: Andreas N. Kværnstuen

(Vi kan verken bekrefte eller 

avkrefte sannheten eller kildene 

til disse tilståelsene)

Magne har ekstremt stor tiss

Line og Eirik er en greie eller?

Eirik Skaret er gira på flere på studiet

Jeg (Tarjei) har pult 7 stk på studiet

Hooka med Fredrik, skuffa....

Det er synd Karoline Mikalsen har type. Hun er jævlig 
deilig

Tale, vil du gifte deg med meg? -Lars

Tale, vil du gifte deg med meg? -Jon

Hva er greia mellom Solveig og Andreas?? <33

Spoonebildet av Håvard og Sivert var helt nydelig<3

Klassens linselus, med en opptreden i 21% av alle bilder fra fotostanden, går til...
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Loddrett Vannrett
1a
1m
2a
2d
2h
2k
3a
3f
3i
3l
4a
4k
5a
5j
5m

6a
6i

6m
7a
7m

8h
8n
9b
9e
9n
10a
11a
11g

11l
12a

12k
13c
13f
13l
14a
14d
14j
14m
15a
15k

Margaret Thatcher
Ikke moll
Ikke off
Ikke AR
Tall
Instrument
Kabeltype
Turgruppe Aarhønen
Vann og avløp
Ærefullt
Alle vokalene
Norsk popgruppe
TV-kanal
Typisk blyanthardhet
Gammeldags sosialt 
medium
Reinkarnasjonens ende
Små og mellomstore 
bedrifter
Universitetet i Bergen
Lønn
Satt ikke

Atom med ladning
To like
Tampong
Oransje sitrusfrukt
I tillegg
17. mai
Ikke rural
Norsk sted med veldig 
blått vann
Rips i litt feil rekkefølge
Den finkornede stein-
fraksjonen
John Arne …
Lawrencium
Tall
To like
To like
Treslag
Spiste
Dole og Doffens bror
Fylke
Små, grønne, frosne

1a
1b
1d

1e
1h
1i
1k
1m
1n
1o
2l
3c
3f
3g
4e
4h
4k
5j
5n
6d

6f
6g
6i
7h
8j
8l
9b
9c
9f
9g
pk
10a
10d
10m
11o
13f
13h
13j
14b
14e
14k
14n

Klæbo fornavn
Lyrisk virkemiddel
Norges veteranforbund 
for internasjonale 
operasjoner
Kroner
To like
Vanskelighetsgrad
Null stress
Nødvendig til AutoCad
Forstavelse på italiensk
Fotballag i Trondheim
Cirka
10^(-6)
Nye NSB
Sier sauen
En variant dovendyr
Alkoholholdig drikk
Svensk musikkgruppe
Billig klesbutikk
Is med sitronsmak
Very Large Telescope

Norgesmesterskap
Bilskilt fra Sarpsborg
Del av stol
Italiensk forfatter
Elektronika Nesodden
Datter av Mette-Marit
Lite sted på Jæren
Bobil på nynorsk
Premier League
Alkoholbutikk
Inkluderende arbeidsliv
Oransje grønnsak
Aprils- …
Grønt mineral
1. plass
Vinteraktivitet på festningen
Litt usikker
I dette øyeblikk
Treslag
Noen bruker fake …
Varm drikk
Hahahaha

Kryssord av Anna Grude Kristiansen 
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Observert 
Det ble observert at Faddersjef og Sjæfus Blæstus testa ut “Chandelier” av Sia <3

Lisa (3.) tok seks tequilashots før konsert med symforch

Kanzler sovnet på Høna under kontor til kontor kl.1730

Spanskrøret-styret melder at Kanzler og Notarius må finne seg et rom

Jason (2.) forsvant i to timer på romkameraten til Håkon (2.) sitt rom. Uvisst hvorfor 

 Nettmester spydde i soveposen sin på redactionshyttetur

Sykepleier kubba ned Ragnhild (2.) i lawn game 

Det meldes på @sjoroverneisandiego at man ser for mye av Johannes (4.) sin

Medier og 
kommunikasjon på  

Katta

Faddersjef prøvesmaker  
høstens nye fadderbarn 

Hva studerer du?

 

Skogvokter stikker av med seieren innen kategorien: 
 ”Mest klønete måte å finne ut av hvem som var Nettmester i 2017” 

Redactionen gratulerer!

Brenner du inne med 
noen juicy bilder og 

sladder? Del det med 
oss da vel!

Gutt fra komtek har dårlig choketek 

“Jeg tror jeg kunne lurt med meg en 95 på byen” - Håkon (2.)

“CG er First Price Gallinas” - Per (2.)

“05 er ikke så ille” - Lucas (1.)

”Når vi snakker om hviledag er det ikke fra trening” - Redacteur (3.)

“Altså, jeg ser på Julia sine pupper daglig” - Lisa (3.)

“På barneskolen hadde vi en C-klasse så vi fikk leke med autistene” - Iselin (3.) 

”Jeg er 00-barn, ganske ung. Det lukter fortsatt livmor av meg” - Henrik (2.)

”Tre? Jeg vil ha sex” - Sjefredacteur (2.)

“Hva er bukkake?” - Ceremonimester (2.)

“Hvem er strindens?”  og “Bygger de ut samf??” - Industriminister (2.)

”Jeg har faktisk ikke vært i en eneste fysisk forelesning dette semesteret” - Viktoria (1.)

“Når jeg blir høyhet…” - Industriminister (2.)

“Det er ikke seks-en-to det er seks-tolv” Brandt (2.) om 612

“Lyseblå øyne får alle til å se digg ut uansett hvor lompat dem ser ut”- Morten (2.) 

“Min penis er veldig fin” - Henrik (2.) 

“Her under penetrerer man inn i klitoris” - Financeminister (1.)

“Jeg mistet jomfrudommen i Habbo” - Erik (5+.)

“Er det ikke klovnfisk som mister hjerneceller” - Jeevana (1.)

“Kjell-Anton er helt høvding. Bygg sitt svar på Dalai Lama” - Aksel (1.)

“Hvor kommer bennern fra?” - Elnaz (1.)

”Den var inni da!” - Kanzler (2.)

Overhørt

nedre region når han har på beige bukser
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