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Hei alle nye medstudenter på Bygg og Miljøteknikk ved NTNU! 
 
Du har nå gjort det rette valget ved å komme hit til oss. Vi i Aarhønen jobber hardt 
for å få deg til å trives, og hvis du blir med på arrangementene vi har garanterer vi 
masse fest og moro. Trondheim er en kjempefin studieby, når man ser bort fra været 
selvfølgelig… 
 
Spikers Kårner er Bygglinjen sitt eget blad som kommer ut 5-6 ganger i året. Denne 
utgaven er noe spesiell og er til for å informere dere om alle undergruppene som 
finnes under linjeforeningen til Bygg og Miljøteknikk, H.M. Aarhønen. Her har alle 
grupper skrevet en liten artikkel om hva de driver med, slik at dere får en forståelse 
for alt arbeidet som blir lagt ned bak scenene. Program for fadderperioden og annen 
nyttig informasjon er også med her. 
 
De senere utgavene av Spikers Kårner kommer til å inneholde alt om 
arrangementene som har vært, og hvis det har skjedd noe annet spesielt på Bygg. Du 
må også passe på så du ikke gjør noe dumt, vi prøver å få med oss så mye sladder 
som mulig! Spikers vil bli lagt på lesesalene på Lerkendalsbygget straks de er trykt 
opp og er selvfølgelig helt gratis! 
 
Det er ikke bare jeg som skriver artiklene som kommer ut her, så jeg forventer at alle 
kan bidra for å gjøre bladet bedre. Artikler, sladder, kommentarer og alt annet taes 
imot med takk. Ta kontakt med meg personlig, eller send meg en epost på 
chrberg@stud.ntnu.no! Det er også mulig at jeg kommer til å sette sammen en fast 
redaksjon, så hvis du er interessert i dette, hadde det vært 
fint om du tok kontakt. 
 
Lykke til med studiene! 
 
Christian Berg 
Redacteur 
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Hei alle nye byggstudenter! 
 
Først vil jeg ønske velkommen til Bygg- og Miljøteknikk og gratulere med et 
ypperlig valg av studie. Jeg kan garantere at H.M. Aarhønen, Bygg, NTNU 
og Trondheim har de beste forutsetningene for at du vil trives. 
 
Vi i linjeforeningen vil gjøre vårt beste for at de første ukene her skal bli så 
bra som mulig. Programmet for fadderperioden er både innholdsrikt og 
variert for at du skal kunne bli kjent med flest mulig av dine nye 
klassekamerater. Og jeg anbefaler at du benytter deg av denne muligheten, 
selv om det kan bli litt hektisk til tider i begynnelsen. Dere er nemlig blitt 
ganske mange i 1. klasse nå og et godt nettverk er en verdifull ressurs både i 
studiet og resten av livet. 
 
Så sleng deg med på så mange arrangementer som mulig, studer når du har 
lyst og tid (eller må!), så blir dette helt knall! Kanskje du til og med ender 
opp i et av styrene i Aarhønen til slutt, man vet aldri… 
 
Gleder-seg-masse-til-å-bli-kjent-med-dere-alle-sammen-klukk fra 
 

 
____________________ 
Stein Are Berg 
Kanzler, H.M. Aarhønen 
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Hovedstyret 2006/2007 
 

Stein Are Berg - Kanzler 
Ingen ante hvem som ville ta på seg vervet som Kanzler. 
Helt til Stein Are på generalforsamlingen samlet mot til seg 
og stilte til valg. Stein Are går i tredje, men hvor er han 
fra? Det går ikke an å si, dialekten er unik og mystisk. Spør 
ham så får du kanskje et svar. Revy er tingen for Stein Are. 
Han er glad i å ta kontroll over ting og da er plassen bak 
lysbordet en selvskreven plass for Stein Are.  
 
Stein er Stein og han er med på alt! 
 

Nils Ånund Smeland – Vice-Kanzler 
Nils er fra Sørlandet og går i fjerde. Er det noen som har 
peiling på Aarhønen så er det faen meg han! Nils liker livet i 
studentorganisasjoner. Denne sørlendingen innehar rekorden 
for deltagelse på flest ”immfester,” helt uoffisielt selvfølgelig. 
Det er ikke bare immfester han liker, han er som gutter flest. 
Han har et fotballag som han heier på, nemlig Start. Mange 
vil nok forbinde Nils med den gamle veteranbilen sin, som 
for øvrig er en Volvo. Mange ville kanskje tro at inni sitter 
en gammel pensjonert og glad mann. Men skinnet kan bedra. 
Inni sitter en bannende og hissig sjåfør, gjerne med Start 
sangen på for fullt. Alltid denne start sangen.  
 
Nils føler at han er temmelig ”immfesta” 
 

Kim Aleksander Diesen Paus - Financeminister 
Kim er fra Bærum og går i tredje. Når Kim 
presenterer seg for fremmede, sitter ofte den 
fremmede igjen med følelsen av å ha hørt 
verdens rareste navn. ”Kim her!” sier Kim og 
håndhilser. Det er ikke hans skyld at personen 
tror at han heter Kimhær. Kim har et 
hemmelig språk med kompisene sine, jeg 
hadde også det. Når jeg var fem år! Kreativitet 
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er Kims fremste egenskap, i årets revy var han kapellmester. Hvis du ser Kim 
sittende på huk i byen, er det ikke fordi han har fått seg et slag i magen, Kim elsker 
hoppsporten og trives godt i denne stillingen som hoppere benytter seg av i 
overrennet. 
 
Det er ikke poteten som kan brukes til alt, ifølge Kim er det Excel. 
 
Guro Arianson - Notarius Publicus 
Guro er fra Bergen og går i andre. Hun er en glad 
person og smiler mye, helst fra øre til øre. 
Hovedstyrets sekretær er også glad i å snakke, noe 
som forlenger møtene våre noe, men dette gjelder 
vel samtlige i hovedstyret. Gladjenta fra Bergen er 
alltid å se på Kjelleren og andre Bygg 
arrangementer. I februar deltok hun på 
Byggrevyen med glimrende innsats.  
 
Guro liker Aarhønen og Høna liker Guro. 
 

Thomas Sandene – Nettmester 
Thomas er fra Brunlanes og går i 
andreklasse. Det var ikke alle som visste 
hvem denne sindige og rolige personen var 
da vi hadde det første møtet. Det var først 
da vi kom oss opp i skogen for å drikke og 
leke i forbindelse med ÅL at han viste sitt 
sanne jeg: Et fyllesvin uten dimensjoner. 
Thomas er ikke bare glad i alkohol, han er 
også glad i data. Det er nok derfor han sitter 

som Nettmester. For å ikke skape misforståelser Thomas er ikke en alkoholisert 
datanerd. Han vet å begrense seg både med data og alkohol. Det er forskjell mellom 
alkoholiker og ”alkohol-liker.”  Thomas smiler ofte et lurt smil, jeg vet ikke hva han 
tenker på men det er sikkert noe smart. 
 
Thomas gir siste strofe i Lambo-sangen et ansikt. 
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Christian Berg – Redacteur 
Christian kommer fra Bærum og går i tredje. Christian 
er glad i å skrike, ofte på passende steder, men like 
ofte på upassende steder. Dette har ved noen 
anledninger gått utover andre, som for eksempel 
medstudenter i Sverige. Hindringer er for pyser, blir 
man kastet ut av Sverige og stuet inn i tog kan man da 
alltids hoppe av på neste stasjon og ta taxi tilbake, 
eller hva Christian? Don B liker å ha mye å gjøre og 
får tid til alt, til stor fortvilelse for kamerater som liker 
å slappe mer av.  
  
Christian liker fotball, men fotballen liker ikke alltid 
Berg. Stabæk må jo tape de også. 
 

Bård Rieber-Mohn - Seremonimester  
Bård er fra Lillehammer og går i tredje. Det 
første folk lærte seg om Bård er at han 
visstnok eier en brannbil. Jeg tror ikke jeg er 
den eneste som har lagret telefonnummeret 
hans som Bård Brannbil. Er det en tilfeldighet 
at håret hans er rødt? Den nye 
seremonimesteren vår er ikke alltid på 
skolen, han har prosjekter på si. Eiendom er 
visst tingen for tiden. Hvis du har sett Bård 

med forskjellig plagg og forskjellig frisyre samme dag, ikke trekk hastige konklusjoner. 
Han er ikke sykt forfengelig. Bård har en tvillingbror!  
 
Å feie is med kost er visst kjempe gøy, ifølge Bård. 
 
Tørres Bøksle – Skogvokter 
Tørres er fra Sørlandet og går i tredje. Man 
kan lett se på Tørres at han er Sørlending, 
hvis du pirker han på ryggen skriker han ut 
”Hva edde?” Som sørlendinger flest liker 
han å snakke skit, og på generalforsamlingen 
snakket han likeså godt seg selv og to andre 
som ikke kunne være tilstede inn i 
Aarhønens styrer. Musikk er en stor 
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lidenskap for Tørres. Selv om han godt kan spille viser på gitaren sin som sin far, 
liker han best Guns’n Roses. Og er du på fest og hører noen sette på ”Girl you 
know it’s true” sånn at man ikke engang kan høre hva sidemannen sier til deg, da er 
det med 101% sikkerhet Tørres som har vært for ivrig på volumknappen. 
 
Googler du ”jovial” vil Tørres dukke opp på de 10 første treffene. 
 

 
Hege Sølvernes – Sjefus Blæstus 
Hege er gardsjente fra Østlandet og går i tredje. 
Latter er en fin ting og dette har også blestesjefen vår 
klart å forstå. Hege ler mye. Vi andre ler også, men 
ikke så mye som hun. Håper at hun ikke ler av oss. 
Som alle andre jenter liker Hege å danse. Hun drar 
ofte ned til Samfundet eller andre passende steder 
for å bevege kroppen i rytmiske bevegelser. Hege har 
bein i nesa, hva dette betyr er det ikke alle som vet, 
men hvis det er noen som har bein i nesa så er det 
Hege.    
 

Hege danser for å danse, gutter danser med Hege av helt andre grunner. 
 
Per Bjørnson Lunke – Krosjef 
Per er fra Oslo og går i andre. Per Lunke var mye på 
Kjelleren i førstesemester. Jeg vet ikke om Per er rik, 
men forbruket av drikkebonger på Kjelleren må ha 
gjort et innhogg i studentøkonomien hans. Det er 
kanskje ikke så rart at han ble med i Krostyret. Veldig 
mange av vennene hans er også i Krostyret, noen vil 
kalle det et kupp, men Krostyret kommer nok til å 
gjøre en kjempejobb i år også. Det ser ut til at 
Byggrevy og Hovedstyret henger sammen, Per er intet 
unntak.  
 
Per liker Bombadilla life og Randi, Randi liker Per. 
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Industrikontakten 
 
Hei og velkommen til Bygg og miljøteknikk! Mitt navn er Stig Nyland Andersen og 
er leder for Industrikontakten som er en undergruppe av H.M. Aarhønen, 
linjeforeningen på Bygg. 
 
Industrikontakten ble opprettet som et bindeledd mellom studenter og næringsliv. Vi 
samarbeider tett med Næringslivsringen, som er et samarbeidstiltak mellom 
byggenæringen og studieprogrammet for Bygg- og miljøteknikk ved NTNU. 
Næringslivsringen ble opprettet i 1999. Hovedformålet var å styrke rekrutteringen 
av byggstudenter, bidra til næringsrelatert kompetanseutvikling i byggstudiet og få 
frem flinke og godt motiverte studenter, og derigjennom få en mer kompetent og 
konkurransedyktig byggenæring. I slutten av juni 2006 hadde Næringslivsringen 49 
medlemmer, hvorav entreprenører, konsulentfirmaer, materialprodusenter, 
kommunale og statlige enheter er noen få. 
 
Industrikontakten består av 6 studenter som velges inn på linjeforeningens 
generalforsamling hvert år. Det er fem toårige og ett ettårig verv, og disse overlapper 
hverandre slik at det ved valg av nytt styre fortsetter minst to stykker fra styret året 
før. Industrikontakten arrangerer hvert semester bedriftspresentasjoner. De er veldig 
populære og samler ofte 100-150 studenter. Møtene består av en presentasjon av 
bedriften. Etterpå serveres det mat og noe godt i glasset, og det arrangeres 
Aarhønebingo. PR-møtene er en flott mulighet for deg som student, til å få kontakt 
med bedrifter. 
 
Vi står også for kontakten med studentene i Næringslivsringens Sommerjobbprosjekt, 
hvor målet er å skaffe alle byggstudentene, som ønsker det, relevant sommerjobb. Vi 
arrangerer i den forbindelse HMS-kurs, og i mai hjelper vi til med å skaffe jobber til 
de av studentene som ikke har klart å skaffe seg jobb på egen hånd. Utover dette 
arrangerer vi ekskursjoner til forskjellige bedrifter for å gi studentene et innblikk i 
hvor de kan komme til å jobbe etter endt utdanning, og høsten 2004 overtok 
H.M.Aarhønen ansvaret for drift av siden diplomtorget.no, som formidler 
diplomoppgaver fra 4 (i skrivende stund) bedrifter. 
 
Vil du vite mer om Industrikontakten, hvem vi er og hva vi gjør, klikk deg inn på vår 
hjemmeside: http://www.aarhonen.ntnu.no/industrikontakten/. 
 
Vi ses i Trondheim! 
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Industrikontakten 2006/2007 

 

Stig Nyland Andersen 
(leder) 

Prosjekt U3 (Bærbar PC 
til alle studentene) 
Prosjekt U4 
(Næringslivsbidrag til 
PBL) 
Diplomtorget 

Ellen Katrine Wensaas 

 

Prosjekt U2 (Støtte til 
sommerjobb)  
Prosjekt U6 
(Byggforedrag) 
  

Sissi Chen 
Prosjekt U2 (Støtte til 
sommerjobb) 
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Ragnhild K. Øvrevik 

 

Bedriftspresentasjon-
ansvarlig 
Data- anvarlig 
Prosjekt U6 
(Byggforedrag) 

Astri Gulli Ribe 

 

Økonomiansvarlig 
Prosjekt R2 (Rekruttering 
her og nå) 

Torgeir Moen 

 

Prosjekt R3 (Ta vare på 
studentene) 
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Litt om Næringslivsringen og samarbeidet med studiene innen bygg- 
og miljøteknikk ved NTNU.  
 
Næringslivsringen er en organisasjon som spesielt arbeider med 
samarbeidstiltak mellom bygg- og anleggsnæringen og 
studieprogrammet for bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Omtrent 50 
bedrifter er med i dette arbeidet. Disse bedriftene omfatter de største 
entreprenørene, de største rådgivningsfirmaene, noen av landets 
viktigste byggherrer, leverandørindustrien og organisasjoner. 
 
Formålet med Næringslivsringen er: 

• Tiltak for å styrke rekrutteringen til studiet 
• Heve kvaliteten på undervisningen 
• Styrke samarbeidet mellom næringsliv og universitet 

 
Næringslivsringen har et nært samarbeid med byggstudentenes 
forening ”Aarhønen”. Denne foreningen har en rekke tilbud av faglig 
og sosial karakter, og er et naturlig bindeledd mellom studenter og 
næringsliv. Rekrutteringstiltak, fadderordninger, hjelp til sommerjobb 
og byggeplassbesøk er eksempler på tiltak som vi arrangerer sammen 
med byggstudentene. Ellers yter vi tilskudd til kjøp av bærbar PC, 
støtte til fagblad, støtte til undervisningen, arrangerer byggforedrag og 
informasjon om byggebransjen. Mer om dette og bransjen finner du på 
vår hjemmeside: http://www.bygg.ntnu.no/naringslivsringen/ 
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En universitetsutdannels i bygg- og miljøteknikk fører til mange 
muligheter i en svært allsidig næring. Byggenæringen er en av de 
største i Norge, med en omsetning på ca 400 milliarder pr år og ca 
300 000 sysselsatte. Behovet for teknisk kompetanse er stort innen 
denne bransjen i årene framover, og mulighetene for interessante 
jobber er gode. Det er derfor veldig hyggelig at søkningen til 
byggstudiet ved NTNU har hatt et kraftig oppsving de siste årene. 
Etter ferdige studier vil arbeidsområdene dekke alt fra planlegging og 
forvaltning av vårt bebygde miljø til utbygging av nye boliger, 
infrastruktur og energianlegg. Forskning, utvikling og opplæring vil 
også stå svært sentralt innen byggebransjen. 
 
Et av de første møtene med Næringslivsringen i høst skjer alt mandag 
28. august kl 1415 i R7 Realfagsbygget, gjennom et foredrag av  
Petter Eiken fra Skanska. Han vil fortelle om ”Entreprenørvirksomhet i 
et globalt perspektiv”. Et annet stort arrangement er Bygg- og 
miljødagen 25. oktober, som dette året vil spesielt ha fokus mot store 
konstruksjoner. Der vil det bli anledning til å stifte nærmere 
bekjentskap med bedriftene i Næringslivsringen. 
 
 
 
Lykke til med studiet! 
 
Karl Melby 
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Fadderperioden 2006           
 
Dato Tid Arrangement Oppmøte 
Mandag 14.aug 15:00  Grilling på kjelleren. Du vil få 

utdelt fadder som vil følge deg. 
Byggkjelleren - 
Moholt Alle 10 

Tirsdag 15. aug 14:30 Bli kjent fest kjelleren, buss vil 
kjøre dere opp rett etter skolen. 
Etterfulgt av Immfest på 
Samfundet. 

Forsiden av 
Hovedbygget 

Onsdag 16. aug 18:00 Go-kart og Bowling på Hemidal Buss utenfor 
Lerkendalsbygget 

Torsdag 17. aug 11:00 4. Klasse tur til gård Voll 4H-Gård, 
Steinanveien 2 

Fredag 18. aug  Faddervors etterfulgt av fest på 
Singsaker Studenthjem fra kl 20 

Avtales med 
faddere 

Lørdag 19. aug 16:00 Vors på festningen etterfulgt av 
langåpen fest på byggkjelleren 

Festningen 

Søndag 20. aug 11:45 Bade på Munkholmen, 
alternativt inne på Pirbadet. Ta 
med 50 kroner og grillmat! 

Ravnkloa 

Mandag 21. aug 17:00 Rebusløp med etterfølgende 
Pizza og drikke. Spis så mye du 
vil for 50kr og øl til 40kr. 

Forsiden av 
Hovedbygget 

Tirsdag 22. aug 18:30 Quiz Kieglekroa ved 
Prinsen Hotel 

Onsdag 23. aug 16:00 Sandvolleyballturnering Dødens dal 
Lørdag 26. aug 11:30 Prøvelser i Nordre etterfulgt av 

langåpent på kjelleren 
Nordre gate 

Torsdag 31. aug 18:00 Swingkurs Frimurerlosjen -  
Kongens gt. 3 

Fredag 1. sep 19:00 Vors på kjelleren for 4. klasse Byggkjelleren 
Onsdag 6. sep 17:00 Immatrikuleringsball Samfundet 
Mandag 18. sep 19:00 Flåklypa Rosendal Kino 
Torsdag 21. sep 18:00 Omvisning på Dahls Brygerier 

for 4. klasse 
Dahls Bryggerier 

Søndag 24. sep  Badekarspadling i Nidelva  
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Hei alle sammen! 
 
Først av alt velkommen som studenter i Trondheim og på NTNU, og 
velkommen til Bygg, dere valgte riktig! Som fersk byggstudent er det mye å 
lære seg: hvor er S7? Hva heter alle de andre i klassen? Hvordan i alle dager 
skal jeg få gjort alle øvingene? Men viktigere enn alt dette, og det første en 
ekte byggstudent bør lære seg er veien til Kjelleren (veien hjem igjen er ikke 
så nøye, det pleier å gå seg til). 
 
Aarhønekroa, bedre kjent som ”Kjelleren”, ligger på Moholt studentby, 
sammen med kjellere for andre linjeforeninger på NTNU. Her er det 
vorspiel, fester, kortspillkvelder, og kanskje en og annen fotballkamp på 
storskjerm, alt arrangert av og for byggstudenter. I fadderperioden starter vi 
med to bli-kjent kvelder på rad, hvor vi griller, finner lykkepromillen og 
koser oss. Lørdag 19. august er det høstens første langåpent på Kjelleren, 
hvor vi har åpent til kl 03.00. Lørdag 26. august er det ny langåpent etter 
prøvelsene i Nordre gate.  
 
For å kjøpe drikke på Kjelleren må man ha bong. En bong koster 200 kr og 
kan holde til 10 øl, så prisene er det ingen ting å si på. Bonger kjøper man 
når Krostyret holder bongsalg, tid og sted for dette under fadderperioden 
blir annonsert.  
 
Ha en morsom fadderperiode, vi sees på 
Kjelleren! 
 
Per Lunke 
Krosjef 
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Krostyret 2006/2007 
 
Per Lunke – Krosjef 
Per er Krosjefen! Og det sørger han for at vi ikke glemmer. 
Med jernhånd styrer han resten av Krostyret gjennom tykt 
og tynt…. Neida, sannheten er at Per er en hyggelig fyr, 
som har ansvaret for å holde orden på styret og alt som 
skjer på Kjellern. Du finner han der det er fest! 
 
 

Randi Nordseth – Blæstesjef 
”Fest på kjelleren!” Randi er Blæstesjefen, så henne møter 
dere nok både titt og ofte. Når det er som kjedeligst på 
forelesning dukker Randi opp og lager liv og røre med 
blæsting for alt det morsomme som skjer på kjellern. 
 
 
 

Paal Garborg – Økonomisjef 
Paal er Økonomisjef, og styrer økonomien med et fast 
grep om pungen. Pengepungen altså! Paal sliter dag og 
natt for å redde Kroa fra økonomisk undergang, og vi 
hadde aldri klart oss uten ham! De få timene i døgnet 
da Paal ikke sitter begravet i regninger og kvitteringer, 
er han å finne der det er liv og moro, altså på Kjellern. 

 
Idun Høiset – Vedlikeholdssjef 
Idun lystrer til tittelen Vedlikeholdsjef. Dette kan virke 
trivielt for de uinnvidde, men uten henne hadde Kroa 
aldri fungert! Hun skaffer alt som ikke er øl eller sprit, og 
sørger for at kjellern ”alltid” er i den skjønneste orden. 
Når hun unntaksvis tar seg en pause fra dette arbeidet er 
hun med på alt som skjer av fest og moro! 
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Joakim Sellevold – Spritsjef 
Joakim er Spritsjef med ansvar for sprit og alt det 
medfører. Dette mannen du skal ta kontakt med hvis du 
skal ha en drink eller tre. Han mixer det meste, og har vi 
ingrediensene på Kjellern er det nesten ingen ting han 
ikke kan lage. Savner du en drink? Prat med Jokke! 
 
 
 

Kristoffer Kåsin – Ølsjef 
Kristoffer er Krostyrets egen Ølsjef fra telemarks 
dype skoger, med personlig transportmiddel (når 
Kristoffer ikke har ødelagt det). Alt som har med 
øl å gjøre går gjennom denne karen, så hvis du 
savner en øltype på Kjellern, ta det opp med 
ham! 

 
 
 
Anders Kristensen – Barvaktsjef 
Barvaktsjef Anders ansvarlig for å passe på at alt går 
redelig for seg på Kroa. Gjør det ikke det blir han 
stor og grønn, og ikke så rent lite skummel. Ellers 
holder han orden bak baren og skaffer barvakter til 
Kjellerns mange arrangementer. Vil du stå bak baren 
på Kjellern? Da er det Anders du skal prate med. 
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Kart over Gløshaugen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dette er et enkelt oversiktskart over Gløshaugen-området. Det er ganske 
stort, så det kan være litt vanskelig å finne frem de første dagene, men etter 
et par uker blir man kjent i de områdene man bruker. Dette finner man i de 
forskjellige byggene: 

Lerkendal 
stadion 

Lerkendalsbygget 

Realfagsbygget 
Sentralbygget med 
Stud.post, bibliotek, Tapir 
mat og bokhandel 

Perleporten og Materialteknisk 

Kjelbygget (PR-møter) 

Hovedbygningen 

Geologen (IVT-fakultetskontoret) 

Til Valgrinda 
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 Lerkendalsbygget – er Bygg-og miljøteknikks eget bygg. Her har vi 
datasaler, lesesaler, grupperom, flere instituttkontorer, kontorer for 
eldre studenter, SPR-kontor, Student-studieveileder og 
Aarhønekontoret. 

 
 Realfagsbygget – her finnes bibliotek med mange leseplasser, felles 

datasaler, alle forelesningssaler som begynner med R (eks. R1), 
kantine som er østeninspirert og en liten Café Sito i underetasjen 
hvor det serveres kaffe og småkaker. 

 
 Sentralbygget – her finner du alle forelesningssaler som begynner 

med S (eks S6), Studentservice, Bygg- og miljøteknikks eget 
biblioteket i annen etasje, Stripa (den lange gangen i første etasje), 
Tapir mat er matbutikken på skolen, Tapir bøker hvor du får kjøpt alt 
fra fagbøker til å levere inn film til fremkalling, Stud.Post hvor alle 
studenter har en postkasse, Eplet-en kantine som serverer middag 
hver dag og Café Sito med kaffe og kaker. 

 
 Kjelbygget – forelesningssaler og grupperom som betegnes med KJEL 

(eks kjel1), PR-møter holdes her og Campo har en pizzarestaurant. 
 

 Hovedbygningen – forelesningssaler som heter H1 osv. og 
hovedbiblioteket. 

 
 Geologen – her finnes kontoret til fakultetet. 

 
 Materialteknisk – instituttkontorer 
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Semen 
 
 

Semen er en gjeng med 
synge- og alkoholglade 
jenter som ikler seg 
munkekapper ved enhver 
passende anledning, de er 
Byggs stolte jentekor! 
 
Semen synger på 
immatrikuleringsfesten og 
bursdagsfesten, og har 
ellers 1-2 opptak i året. I 
tillegg rocker vi opp 
Oktoberfestivalen og 
Badekarpadlinga på 
høsten.  
 
Men Semen trenger flere 
jenter med skjærende 

stemmer, flere jenter med sans for en god fest, flere jenter som vil synes det 
er gøy å ikle seg en munkedrakt og bli kvitt alle hemninger for en kveld! Vil 
DU være med!?! Vi kommer til å ha et opptak til koret nå i høst. Her er 
ingen krav, du kan synge hvordan du vil, gå i hvilken klasse som helst og 
ellers kun ha godt humør!! Send en mail til ragnasol@stud.ntnu.no eller følg 
med når brødrene blæster i forelesningen. Sees på opptaket! 
 
Munkeskål fra Abbeden 

    
Abbed i Semen 

Ragna Sølvi Pedersen 
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Beton 
 
Velkommen til bygg! Dere har valgt rett linje! Nå har dere nemlig muligheten til å få 
oppleve og kanskje til og med bli et beæret og beryktet medlem av BETON! Beton 
er linjeforeningen Hennes Majestet Aarhønens stolte og excellente mannskor! Beton 
ble opprettet før Åre-turen i 1995 av en gruppe unge og driftige menn som ønsket 
å skape noe helt spesielt! Resultatet ble et kor bestående av unge, fremadstormende, 
mannlige byggstudenter ikledd nonnedrakt!  
 
Vi har flere faste opptredener i løpet av skoleåret; Immatrikuleringsfesten, 
Badekarpadlinga, Bursdagsfesten, ÅL (AarhøneLekene) og Åreturen er noen av 
disse. For øvrig er dette arrangementer jeg anbefaler dere alle å delta på! Vårt 
varemerke på disse opptredener er herlige sangstrofer og andre festligheter skapt av 
lykkens vann! 
 
For å bli medlem av Beton må du stille opp på vårt opptak! Vi har vanligvis ett til to 
opptak i løpet av skoleåret. Opptakenes datoer vil du bli informert om ved at korets 
Ærede Søstre blæster i ditt auditorium! Så: Hva kreves av en potensiell Søster i 
Beton? 
 

- Mannlig student på BYGG! 
- Høylytt! 
- Glad i å lage liv! 
- Exhibishonistisk! (eller IKKE forstå dette ordet) 
- Må kle nonnedrakt!?! 
- Ikke plagsomt sjenert! 
- Må tåle mye alkohol uten å finne tonen! 

 
Føler du at du at du innehar noen av disse kvalitetene, eller du likevel tror at dette 
er noe for deg, så nøl ikke! Still opp på neste opptak, og bring de stolte tradisjonene 
videre! Vi trenger ikke deg, men du trenger definitivt OSS! 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Abedissen i Beton, 
Torkild A. Åkerset 
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Drager’n 
 

Drager`n er bygglinjens eget korps. Har du en gang hatt en drøm om å spille eller 
kanskje du også spiller et instrument vil vi at nettopp DU tar kontakt med oss. 
Drager`n er som de fleste andre studentkorps, et korps der vi setter det sosiale i 
første rekke, og så får spillingen komme av seg selv etter hvert. Høres dette bare litt 
spennende er det bare å ta kontakt med oss på aarhonen-dragern@stud.ntnu.no. 
 
Ellers så har vi nå rundt et dusin medlemmer, men vi håper at ditt kull vil bringe 
mange nye medlemmer. I høst skal vi være med på Imm.festen og trolig spille på 
Bygg og miljø-dagen. På vårparten bruker vi å spille på Byggrevyen og gå i 17. mai-
tog. I høst arrangeres også ÅSLO-SMASH. En halvårlig studentorkesterfestival som i 
høst går av stabelen i Ås og Oslo (selvsagt…). Dette er absolutt noe å få med seg!!! 
 
Drager’n startet etter prøvelsene høsten 1997. Det var første gang en av oppgave 

under fadderperioden gikk ut 
på å skape musikalsk 
underholdning. Etter den tid lå 
korpset nede våren 2002 før 
noen studenter i 1. og 2.klasse 
igjen tok initiativ. Det ble 
samlet sammen en gjeng på 6-7 
stykker, og med halvannen 
times øving gikk Drageren atter 
en gang i front for Hennes 
Majestet Aarhønen i 17.mai-
toget. Siden den gang har 
korpset vokst til rundt dusinet, i 
en god blanding med 
medlemmer fra alle årskurs.  
 

Så det er bare en oppfordring til alle som en gang i tiden har spilt et instrument eller 
syns det hadde vært kult å spille og samtidig har lyst til å ha det litt moro. Kom og 
bli med i Drageren!!! 
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I november 2002 gikk syv jenter, representert fra 1.- 4.klasse, sammen og 
dannet en egen organisasjon for jentene på Bygg, PMS (Piker Med Spiker). 
Bakgrunnen for stiftelsen var et ønske om større samhold og erfaringsutveksling mellom 
jentene i alle klasser. I og med at jenter ofte er oppvokst med barbie og dukker, og gutter 
med biler og verktøy, føler nok mange jenter at gutta har et lite forsprang, spesielt når det 
gjelder den praktiske erfaringen. Næringslivsringen, som er en sammenslutning av mange 
byggbedrifter, har støttet oss fra starten av. Den økonomiske støtten de gir oss har gjort at vi 
har kunnet sponse arrangementene enten helt eller delvis for byggjentene.  
 
For at jentene på Bygg skulle bli bedre kjent ble det arrangert ost- og vinkveld hvor rundt 70 
byggjenter fra alle klasser koste seg en hel kveld. Dette var en knallsuksess!  Etter den tid har 
vi bl.a. laget blomsterpotter i betong som står på verandaen på Lerkendalsbygget, arrangert 
bilmekkekurs, tur til Byggmessa, bygget benker og selvfølgelig feiret 8.mars. Vi satser på å ha 
minst et stort arrangement hvert semester. Som regel har vi hatt sosialt på høsten og mer 
praktisk rettet på våren.  
 
I dag består PMS av to fra 2.klasse, to fra 3. klasse, én fra 4. klasse og én fra 5.klasse. Det 
siste året har vi trykket opp t-skjorter som jentene på bygg har kunnet kjøpe til en billig penge. 
Disse har vært veldig populære, så vi skal ikke se bort i fra at det blir tatt opp en bestilling 
også til høsten. I tillegg holder vi på å lage en internettside 
(http://org.ntnu.no/pikermedspiker/). 
 
Hovedsakelig jobber PMS for å skape og beholde det gode samholdet på Bygg på tvers av 
klassetrinnene. Det siste året har vi også jobbet sammen med Næringslivsringen for å finne ut 
hvordan vi skal rekruttere flere jenter til linja. PMS har blitt større og mer kjent enn det noen 
gang har vært, og vi ønsker å fortsette i den retningen. I den forbindelse håper vi å se mange 
av dere nye byggjenter på neste arrangement og vil også benytte anledningen til å ønske dere 
hjertelig velkommen på Bygg!! 
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  Steindølene 

 
Det skjedde i de tidlige høstdager 1997 at de staute Byggutta forente seg i 
en hellig union. De bestemte seg for at de dager der bygg ikke var 
representert ved et eget fotballag, skulle være talte. Og slik ble det. Ideen ble 
unnfanget i Steindal, og derav det velklingende navnet FK Steindølene.  
 
Deres oppgave er å bygge videre på H.M. Aarhønens disiplers stolte 
tradisjoner og sosiale miljø. Ikke bare innenfor byggverdenen, men også ellers 
i verden. Forhåpentligvis kan dette bidra til bedre mellommenneskelig 
forståelse, og en ende på all krig og urettferdighet. Steindølene har også sin 
egen supporter klubb som heter Cornerflaggene. Det var en tid hvor 
Steindølenes hjemmekamper er overfylt av Cornerflagg med niste fra Dahls 
og høylytte heiarop.  
 
Steindølene spiller i 5. divisjon og kriger om å ta seriemester tittelen for 
Hennes Majestet.  
 
Hvis du kunne tenke deg ut i strid for Hennes Majestet så ikke nøl med å ta 
kontakt. Sees på fotballbanen! 
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AKT 
 
AKT står for Aarhønens Kulturelle teater. 
I anledningen H.M. Aarhønens 
bursdagsfest, har AKT de siste 9 årene 
satt opp revy. Dette for å glede Hennes 
Majestet, byggstudenter og noen andre. 
Det hele startet med Aarhønens 85 års 
jubileum i 1998, med forestillinger i 
Kjelbygget og overheader som lyskastere. 
Fjorårets revy ble satt opp i lillesalen i 
Olavskvartalet, så en liten utvikling har 
det vært. I 2004 ble det med eget band som spiller under forestillingene, og gjør 
det hele enda bedre!! 
 
Revyen består av morsomme snutter med innhold fra 
samfunnsaktuelle temaer, interne bygghistorier og 
selvsagt en god dose med rølp og rumpehumor ☺ 
 
Hvordan Byggrevyen 2006 blir er opp til deg som leser 
dette akkurat nå! Pr. dags dato er vi bare 5 personer 
som sitter og driver AKT, men vi greier dessverre ikke 
å lage en hel revy alene. Fra juletider trenger vi din 
hjelp til å skrive og spille sketsjer. Det er viktig å vite at 
vi ikke er seriøse, vi har plass til alle som ønsker å delta, 
både på og av scenen. Dette er et kjempesosialt tiltak 
som knytter bånd mellom klassetrinnene. Det hele 
toppes med en hyttetur i januar. Bør oppleves, bare 
spør de som har vært med tidligere ☺ 
 
Oppfordrer herved alle kreative og mindre kreative sjeler til å bli med og utforme 
den 10. byggrevyen. Ta kontakt via mail på: 
Aarhonen-akt@stud.ntnu.no 
 
Sigurd Øren Holo  
Revysjef 
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Turgruppa ”Vandrende Bjelke” 
 

 
Vandrende Bjelke er byggstudentens turgruppe, 
og hører inn under Hennes Majestets lune vinger. 
Dette er en svært fersk gruppe og vi er fortsatt i 
en oppstartsfase. Turgruppas mål er å lirke 
byggstudenter ut av skolearbeidets klamme lenker, 
til fordel for utendørsaktiviteter og 
naturopplevelser. Den Vandrende Bjelke er til 
både for deg som er vokst opp med å fange 
frokosten selv, og for deg som kun har sett viltvoksende trær på film. Ferdighet og 
erfaring er det ingen krav om, det viktigste er at du trives på tur, og at du trives 
sammen med andre. Turgruppa er selvfølgelig også åpen for byggstudentenes 
utkårede.   
 

Synes du dette høres ut som noe for deg? For å 
komme på maillista til turgruppa er det bare å sende 
en e-post til reva@stud.ntnu.no der du skriver at du 
vil stå på Vandrende Bjelkes mailliste. Du vil da få 
beskjed om kommende turer, turmøter, og evt. alt 
annet som rører seg i turgruppa. Bruk gjerne samme 
e-postadressen hvis du har spørsmål. 
 

Noen av turene som er planlagt for Høsten 2006 
er topptur til Storsylen, Fjellfilmfestivalen i 
Turtagrø, topptur til Slogen, koietur og 
Munkstigen. Disse turene kan du lese mer om på 
Aarhønens oppslagstavle på lerkendalsbygget. 

 
Håper vi sees på tur 
 
Christian Revå 
Leder Vandrende Bjelke 
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 Nettsteder i H.M. Aarhønen 
 
Hennes Majestet Aarhønen har også egne nettsider der vi prøver å holde 
dere til en viss grad oppdatert på det siste som skjer og legge ut bilder etter 
store happenings. Etter noen arbeidsfulle år for tidligere nettmestere har 
H.M. Aarhønen endelig klart å konstruere nye nettsider for linjeforeningen. 
Her blir det lagt ut informasjon om alt fra PR-møter, sommerjobber til bilder 
fra arrangement pluss mye annet spennende stoff. Med andre ord, det lønner 
seg å sjekke sidene en gang i blant. Adressen er som følger; 
 

http://www.aarhonen.ntnu.no/ 
 

Mail: aarhonen@stud.ntnu.no 
 
Videre har hvert styre og gruppe sin egen e-mail og disse er som følger: 
 
Hovedstyret: aarhonen-hs@stud.ntnu.no  
Krostyret:  aarhonen-ks@stud.ntnu.no  
Industrikontakten:  aarhonen-indkont@stud.ntnu.no  
Beton:  beton@stud.ntnu.no  
Semen:  aarhonen-semen@stud.ntnu.no  
Dragern:  aarhonen-dragern@stud.ntnu.no  
Spikers:  spikers@stud.ntnu.no  
AKT:  aarhonen-akt@stud.ntnu.no  
Web:  aarhonen-web@stud.ntnu.no 
 
Er det da noe du lurer på om mail eller nettsidene i H.M. Aarhønen er det 
bare å sende en mail til aarhonen-web@stud.ntnu.no. 
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ABC-guide til nye studenter 

 
 

1. Betal semesteravgift! Hvis du ikke har gjort det enda så gjør det så 
fort som mulig. Det vil ta noen dager før betalingen er registrert. 
Etter dette vil bekreftelsen automatisk bli sendt til Lånekassen, og du 
vil få utbetalt studielånet rett på konto. 

 
2. Nøkkelkort: For å kunne bevege deg fritt rundt på skolens områder 

etter at de låser dørene kl 16:00 er det en bra investering å stå en 
time i kø for å få ditt nøkkelkort. Du finner køen på Stripa, rett 
ovenfor Tapir Kiosk. 

 
3. Bruktebøker: Siden studielånet består av noen fattige kroner er det 

lurt å spare pengene til de viktige tingene…øl! Det er ikke noe vits å 
kaste bort tusenvis av kroner på nye bøker når man kan kjøpe brukte 
bøker til halvpris og så å si som nye! Stikk innom www.korktavla.no 
som er en egen nettside på NTNU laget for kjøp og salg av brukte 
bøker. Ellers kan det være en god ide å spørre faddere eller henge 
opp lapper på Lerkendalsbygget.  

 
4. Kos deg! Ikke la studiene ta overhånd, selv om det til tider er 

mye å gjøre. Finn balansegangen mellom skole og sosialt 
samvær. De ukentlige øvingene er en god pekepinn på hvor 
langt i pensum dere har kommet. 

  
 


