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Kjære alle nye studenter! 

 

Det er meg en ære å gratulere dere alle sammen med 

studieplass på Bygg- og Miljøteknikk. Dere har gjort et godt 

valg, og kan med dette se frem til mange spennende år i en 

fantastisk studentby! 

 

Jeg er da Redacteur (les: redaktør) for Spikers Kårner, 

linjeforeningens ærede tidsskrift. Spikers Kårner blir utgitt 

omtrent seks ganger i året, og inneholder hovedsakelig tekster 

omkring sosiale arrangementer i regi av linjeforeningen H. M. 

Aarhønen. 

 

Som byggstudent har du mange forskjellige muligheter til ting 

du kan engasjere deg i, ettersom H. M. Aarhønen blant annet 

har et eget fotballag, to kor, en turgruppe og setter opp en 

egen revy. Alt dette kan 

du lese mer om på de 

neste sidene. 

 

Da gjenstår det bare å 

ønske alle sammen en 

fantastisk og minnerik 

fadderperiode! 

 

Ingeborg Skarholt Bølviken 

Redacteur, H. M. Aarhønen   
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Velkommen nye bygningsfolk! 

 

Det er meget gledelig at det også i år kommer påfyll med 

kloke hoder til et av landets kanskje viktigste studier. For at 

disse fem årene (to for de nye fjerdeklassingene) skal bli best 

mulig er det viktig at dere bruker disse første ukene godt til å 

danne et sosialt nettverk rundt dere. Vennene dere får nå 

kommer dere sannsynligvis til å beholde i lang, lang tid 

fremover. 

 

Det er nettopp for å hjelpe dere med å danne disse sosiale 

nettverkene, og at forhåpentligvis alle blir del i et, at vi i 

hovedstyret har sydd sammen 

et best mulig program for dere 

til fadderperioden. Min 

oppfordring til dere er å prøve å 

delta på mest mulig. 

 

Ha-en-strålende-

fadderperiode-klukk 
 

 

 

 

Fredrik Hausmann 

Kanzler, H. M. Aarhønen 
 

 

http://www.facebook.com/photo.php?op=1&view=global&subj=516792397&pid=12066180&id=82214042
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H.M. Aarhønens Hovedstyre 2010 – 2011 
 

Kanzler Fredrik Hausmann 

Ettersom to år i H.M. Aarhønens styrer 

ikke var på langt nær nok for Fredrik, 

bestemte han seg rett og slett for å ta 

over som leder for linjeforeningen. 

Dette er bra, ettersom Fredrik er en 

engasjert bergenser med nesten like 

mange gode egenskaper som han 

har krøller på hodet. I tillegg til sine to 

år i Aarhønens styrer, har Fredrik vært 

med på ikke mindre enn tre 

byggrevyer og har ved hjelp av dette 

og sine konserter med ByggBang blant annet vist at han er en svært 

talentfull trommeslager. Som Kanzler, har Fredrik en ambisjon om å 

gjøre en minst like god jobb som sin forgjenger, og det har vi ingen 

tvil til at han kommer til å klare! 

 

Vice-Kanzler Morten Engen 

Morten rimer på sporten, noe som ikke er 

så overraskende med tanke på at Morten 

har en fortid som kretsmester i Brandbu. 

Vice rimer på nice. Kanzler rimer på 

ransler, og det er litt upassende ettersom 

Morten alltid går med manpurse. Ellers er 

Morten engasjert som få og har det siste 

året, i tillegg til sitt arbeid med UKA og 

gitarspilling i ByggBang, gjort en strålende 

jobb som Kanzler. Det er derfor sannsynlig 

at Morten kommer til å gjøre en vel så 

god innsats for linjeforeningen i året som 

kommer, denne gangen som Vice-

Kanzler. 
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Krosjef Thor Johan Gamlem 

Thor Johan er engasjert som få, og 

bestemte seg for å bli krosjef 

allerede i fadderperioden sin. Som 

en kjellersjef bør, er Thor Johan 

svært glad i øl, og han er også 

svært glad i mennesker. 

Kombinasjonen av at Thor Johan er 

glad i mennesker og glad i øl, fører 

til at Thor Johan sjelden sier nei takk 

til en god fest eller et nachspiel. For 

de som ikke visste dette, er Thor 

Johan broren til en høyhet i 

Aarhønen, selveste H.H. Lettlurt, så 

Thor Johan har mye å leve opp til i 

året som kommer. 

 

Financeminister Birthe Kvale Riisnes 

Vår nye Financeminister er en høylytt og 

blid bergenser, som gjorde seg 

bemerket under årets revy da hun, 

sammen med få andre, påtok seg 

ansvaret med å fø alle de andre. Barte 

spiser mer sjokolade enn den 

gjennomsnittlige nordmann, og hadde 

dermed god innsikt i hva som skulle til for 

å gjøre en sliten revysjel blid igjen. Birthe 

mener selv at hun skarrer mer enn det 

som er normalt for en bergenser, så vi 

får håpe resten av hovedstyret holder ut 

i året som kommer. Ellers har Birthe alltid 

orden i sakene sine, noe som 

forhåpentligvis vil medføre at hun 

kommer til å gjøre en god jobb med å 

vokte over Hennes Majestets rikdommer. 
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Nettmester Jonas Stene Pettersen 

Jonas er den tredje og siste 

bergenseren i styret, og ble lagt 

godt merke til under årets revy med 

sine rene og pene pianotoner. Det 

vervet Jonas påtok seg skulle 

imidlertid vise seg å innebære noe 

helt annet enn å glede folk med 

musikk. Dette gjør ingenting 

ettersom Jonas også har en 

forkjærlighet for internett. Det kan 

nevnes at Jonas synes pc-er er 

veldig kjedelige uten internett, og 

at han ofte handler klær på nett, 

selv om det noen ganger ender 

med en liten skivebom. 

 

 

Skogvokter Simen Sjøvold Skavang 

Simen er kort i luggen, dårlig i 

ryggen og blir lett skeiv i skøyta når 

det er fest. Han har perfekt syn og er 

monark av rang. Ellers er Simen lett 

å få med på utkledningsfest, han 

liker ikke å bli båret, har enorme 

legger, elsker gløgg, synger og 

danser og speller kontrabass ved 

høytidlige anledninger! Det bør 

også nevnes at Simen har et 

unormalt høyt forbruk av salt på 

fest. 

 

Stort mer er det ikke å si om 

skogvokter Simen. 
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Sjæfus Blæstus Anette Thomassen 

De fleste tror at Anette er en veldig 

høylytt og utadvent same, men der 

tar de feil. Anette er nemlig ikke 

same, men kven (direkte 

avstammet fra Knut Quen). Men 

høylytt og utadvent er Anette 

uansett, og hun er derfor veldig 

glad i å drive med revy, teater og 

andre aktiviteter der disse 

egenskapene kommer godt med. 

Anette og jobben som Sjæfus 

Blæstus passer av den grunn 

sammen som gullfisk og akvarium. 

Som kven flest er Anette svært glad 

i de edle dråper, selv om det dessverre altfor ofte ender med en del 

sorte hull og diverse blåmerker. 

 

Redacteur Ingeborg Skarholt Bølviken 

Bobo er en jente med mye på hjertet. 

Det hun sier er derimot innimellom av 

noe varierende spenningsgrad. Etter 

en stund går man inn i en deilig transe 

hvor Bobos klangende røst blir som en 

varm dundyne som rulles rundt hodet, 

til du endelig våkner til og innser at hun 

prater fremdeles. 

 

Ingeborg er en flott frøken på mange 

måter: Hun har langt lyst hår, store 

naturlige muggær og alltid glimt i øyet. 

Hun er i tillegg veldig snill og (nesten) 

alltid morsom. Hun har god peil på 

musikkfronten, så man skal vel ikke se 

bort i fra at det brått dukker opp en 

musikkspalte i blekka til redacteuren.   
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Notarius Publicus Rikke Ellingsen 

Helt siden Rikke var liten, har hun 

hatt en drøm om å bygge bro. Det 

er ingen tvil om at denne 

drømmen kommer til å gå i 

oppfyllelse en dag, ettersom Rikke 

stort sett får til det hun går inn for å 

klare. Rikke er ekstremt glad i å 

sove, men er til gjengjeld som regel 

ekstremt effektiv når hun først er 

våken. Ellers bør det nevnes at 

Rikke både er smart, kul, morsom, 

heit og populær, men at hun 

dessverre også er opptatt. 

 

 

Ceremonimester Arve Grinden 

- Spiller bass 

- Noe mer interessert i film en den 

gode gamle mannen gata 

- Singel og godt under middels 

fornøyd med det 

- Liker rare ting generelt 

- Svart humor er bra 

- Å være for seriøs student er ikke bra 

- Liker å lage mat 

- Progressiv + rock = sant 

- Henger alt for mye på facebook, 

vurderer behandling for dette 

- Håpløst lite praktisk av seg 

- Burde gått mer på tur og sånn 

- Til tider godt strukturert, oftest ikke 

- Syns at kaffe er tidenes 

vidundermedisin 

- Har en lykkebuddha som heter Huda 
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Hovedstyrets arbeidsoppgaver 
 

Linjeforeningen Hennes Majestet Aarhønens drift er organisert i de 

fire styrene Hovedstyret, Krostyret, Industrikontakten og AKT, 

Aarhønens Kulturelle Teater. Den daglige driften er det Hovedstyret 

som tar seg av. Hovedstyrets største og viktigste oppgave er 

fadderperioden, men det er også andre små og store 

arrangementer de har ansvaret for: 

 

ÅL (Aarhønelekene) 

En dag i mars tar Hovedstyret og Krostyret 

med seg Hennes Majestets undersåtter ut 

i Bymarka for å leke i snøen. Det rigges til 

en bar og Krostyret stiller med grill til fritt 

bruk. Her arrangeres det tradisjonsrike 

konkurranser i skihopp og langrenn samt 

andre utenomidrettslige tevlinger. Når 

kvelden nærmer seg trekker alle inn til 

Studenterhytta for å ta badstu, spise 

middag og teste dansegulvet.  

 

17. mai 

Hovedstyret disker opp med felles 

frokost før alle byggstudenter vandrer til 

sentrum for å gå i samlet tropp under 

Hennes Majestets fane i borgertoget. En 

velfortjent pause i eksamenslesingen. 

 

Fadderperioden 

For å ønske De Raatne Æg (de nye første- og fjerdeårsstudentene) 

velkommen arrangeres det hvert år fadderperiode. I denne 

perioden får de nye studentene muligheten til å bli bedre kjent med 

hverandre, studiet og linjeforeningen. Tidligere år har det vært 

arrangementer som quiz, omvisning i Nidarosdomen, langåpent på 

Aarhønekroa og rebusløp i Midtbyen, men dette varierer fra år til år. 

Fadderperioden avsluttes med Prøvelsene i Nordre Gate. Her skal 
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De Raatne Æg bevise for Den Ærede Jury at de er verdige opptak i 

linjeforeningen og beskyttelse under Hennes Majestets vinger. 

Program for fadderperioden finner du på bakerste side. 

 

Immatrikuleringsball 

Denne festen er til ære for De Raatne Æg, men og åpen for andre 

Æg Tech og Kyll.Ing.er. Det skal feires at de er immatrikulert som 

studenter på NTNU og De Raatne Æg får vite resultatet av de store 

Prøvelsene. Representanter fra andre linjeforeninger inviteres også 

for å kaste glans over arrangementet. 

 

Åretur 

I januar setter Hovedstyret i stand 

tur til skiparadiset Åre i Sverige. 

Det settes opp buss fra skolen og 

byggstudentene får bo i hytter 

eller leiligheter i Åre en snau uke. 

Der kan de stå på ski og se hva 

utelivet i Åre har å by på. 

 

Bursdagsfesten 

31. januar fyller Hennes Majestet år og dette må feires. Den store 

festen går som regel av stabelen i midten av februar og er et 

staselig arrangement det er synd å gå glipp av. Tidligere på 

kvelden går det og an å få med seg siste forestilling av byggrevyen 

som AKT setter opp hvert år. Et av de tradisjonsrike innslagene på 

Bursdagsfesten er den store 

Rettssaken. Her skal utvalgte 

personer som har nedlagt en 

bemerkelsesverdig innsats for 

byggstudenter få prøve sine saker 

for retten. Deres saker er som regel 

av så graverende art at den eneste 

løsningen er de må tildeles tittelen 

Høyhet med en eller flere grener av 

Hennes Majestets Smertes Leie.  
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Hei hei!! 

 

Velkommen til Trondheim alle sammen, gamle som nye. Jeg håper alle er 

uthvilte etter en herlig sommer og er klare for et flott semester. For dere nye 

kan det være mange nye mennesker å forholde seg til, så da er det greit 

å ha et sted å begynne. 

 

Kjelleren, eller Aarhønekroa som den også kalles, er byggfolkets egen bar 

som ligger på Moholt. Den drives av byggstudentene selv, på frivillig basis. 

Kjelleren har eksistert i over 40 år og har og er uten tvil en av de viktigste 

sosiale møteplassene for byggfolket, her kan man knytte bånd på tvers av 

klassetrinnene i uformelle omgivelser. Her arrangeres det fester, quiz, 

konserter og andre artige arrangementer. Utover høsten vil vi prøve å få til 

en rekke artige festligheter. I tillegg til planlagte hendelser er det bare å 

sende mail dersom det er noen morsomme forslag, så skal vi se hva som 

kan gjøres.  

 

På grunn av at kjelleren er et nullprosjekt er vi avhengig av at dere kjøper 

bonger på forhånd. På denne måten kan vi ha drikke og annet bruksutstyr 

klart til enhver fest. En bong koster 200 kr og 

brukes i stedet for penger. Du kan bruke 

disse alle dine år på bygg, så kjøp gjerne 

flere om gangen. Det vil være mange 

muligheter til å kjøpe bong, men det er 

viktig at dere kjøper siden det ikke selges på 

kjelleren. 

 

Jeg gleder meg masse til å åpne kroa for 

høsten og se alle gamle og nye. Program 

for høsten kommer senere og jeg håper 

oppmøtet i år blir minst like bra som i forrige 

semester.  

 
Thor Johan Gamlem 

Krosjef, H. M. Aarhønen 
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H.M. Aarhønens Krostyre 2010 – 2011 
 

Krosjef Thor Johan Gamlem (se Hovedstyret) 

 

Økonomisjef Andreas Heier Sødal 

Andreas, eller ”han oransje” som dere 

kanskje kjenner han som, gikk på BI før han 

tok til fornuften… Det du kanskje ikke visste 

om denne karen er at han er leder for RSI 

(Rødhårede Studenters Isbadeforening). 

Han rett og slett elsker mørke jakker og 

nekter å gå ut hvis gradestokken viser 8 

grader (?)… Krostyret satser på å dra nytte 

av hans bakgrunn fra BI, og forventer 

rekordstort overskudd i 2010!  

 

Barsjef Andreas H. F. Olsen 

Andreas er den hviteste negeren på hele 

NTNU.  Han liker brunost og står på 

telemark, men det du ikke visste er at 

Andreas er A-kjendis på Madagaskar! 

Under artistnavnet ”Kjempen” er han stor 

stjerne, men også en familiemann med 5 

koner og 23 barn. Kanskje grunnen til at 

han er så ”hard to get” her på NTNU?  

 

Innkjøpssjef Åse Marit Wist Amdal 

Da Åse Marit var 7 år sa hun sine første ord. 

Ingen skjønte helt hva hun mente men det 

hørtes ut som: ”Jeg vil jobbe med vann og 

avløp”. Foruten om dette er hun sykelig 

opptatt av froskenes anatomi. Steinkjers 

ukronede dronning av rytmisk 

sportsgymnastikk har med andre ord MYE å 

tilføre årets krostyre! 
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Krogjengen 
  

Skjalg Bjørkevoll  

 

Eirik Tveter Willand 

 

André Vindorum Luis 

 

Martin Dons 

 
Sondre Rydtun Haug 

 

Ellen Bogfjellmo 

 

Martine Firing Henrik Røer 
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Næringslivsringen er et tiltak du som student vil komme til å 

møte gjennom hele studietiden. Det er et samarbeidsforum 

mellom byggenæringen og Studieprogrammet for bygg- og 

miljøteknikk ved NTNU og det støttes av ca. 55 bedrifter og 

foreninger i byggenæringen. Alle de store aktørene blant 

rådgiverne, entreprenørene og leverandørene, og noen av 

landets største offentlige etater og bransjeorganisasjoner er 

med. 
 

Næringslivsringen ble opprettet i 1999, da byggenæringen 

valgte å organisere sine tiltak rettet mot byggstudiet i en 

organisasjon og hvor formålet primært var å styrke 

rekrutteringen av flere flinke studenter til byggstudiet og å 

bidra til at studentene fikk en utdannelse som var relevant for 

næringen og av god kvalitet. Rekrutteringsarbeidet de senere 

årene har vært vellykket og ført til en kraftig økning i antall 

søkere og en heving av opptakskravene. Det arbeides fortsatt 

med en rekke tiltak rettet mot innhold og kvalitet på studiet.  
 

Noen av de tiltakene du vil møte temmelig umiddelbart er 

fadderordningen for nye studenter, hjelp til sommerjobb, 

byggeplassbesøk og arrangement av foredrag og 

bedriftspresentasjoner som synliggjør mangfoldet og 

mulighetene i næringen. I alle disse tiltakene er studentenes 

linjeforening, H.M. Aarhønen, en viktig og aktiv medspiller. Mer 

om dette og om byggenæringen finner du på vår 

hjemmeside: http://www.bygg.ntnu.no/naringslivsringen/ 
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En universitetsutdannelse i bygg- og miljøteknikk fører til 

mange jobbmuligheter i en svært allsidig næring. 

Byggenæringen er en av de største i Norge, med en 

omsetning på over 300 mrd kroner pr år og ca 300 000 

sysselsatte, med 220 000 som arbeider innenfor bygg og 

anlegg og 80 000 som jobber med forvaltning og drift av 

eiendommer. Behovet for teknisk kompetanse er stort innen 

denne bransjen i årene framover, og behovet for 

nyutdannede er større enn det som i dag kan dekkes av 

årskullene ved NTNU. Mulighetene for varierte og interessante 

jobber i byggenæringen er derfor svært gode. Forskning, 

utvikling og opplæring vil også stå svært sentralt innen 

byggebransjen og forhåpentlig vil noen videreutvikle sin 

kompetanse gjennom doktorstudier og annen 

etterutdannelse. 
 

En fast og populær møteplass mellom byggenæringen og 

studieprogrammet for bygg- og miljøteknikk er BM-dagen/BM-

Arena som i år arrangeres onsdag 20. oktober. Her kommer 

representanter for næringen, de ansatte ved NTNU og 

studentene sammen for foredrag, utstillinger og 

presentasjoner og ’å bli kjent’ aktiviteter.  
 

Vi håper å se deg på BM-dagen og ser frem til et godt 

samarbeid de neste årene om tiltak som bidrar til økt 

engasjement og trivsel i studietiden og en god og 

næringsrelatert utdanning.  
 

Lykke til med studiet! 
 

Hilsen Styret i Næringslivsringen 
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God dag nye byggstudent, og velkommen til NTNU. Er du interessert 

i hva du kan jobbe med når du er ferdig utdannet sivilingeniør? Da 

er Teknologiporten det rette stedet for deg. Vi er en 

studentorganisasjon som arrangerer bedriftspresentasjoner for hele 

IVT-fakultetet: 

 

 Bygg og miljøteknikk 

 Produktutvikling og produksjon 

 Ingeniørvitenskap og IKT 

 Industriell design 

 Geofag og petroleumsteknologi 

 Energi og miljø 

 Marinteknikk 

 

En bedriftspresentasjon inneholder et foredag fra landets fremste 

teknologibedrifter, samt gratis mat og drikke. Høres dette interessant 

ut? Besøk hjemmesiden vår: www.teknologiporten.no. Her vil det 

kontinuerlig bli lagt ut bedriftspresentasjoner og andre nyheter fra 

næringslivet. Skulle du i tillegg ha et brennende ønske om å jobbe 

tett opp mot bedrifter, og skaffe deg kontakter i næringslivet? Da 

ønsker vi at nettopp du skal søke, når vi holder årets opptak. 

Teknologiporten er en perfekt måte å komme seg vekk fra bøkene, 

og få et perspektiv på hva en sivilingeniør egentlig driver med.  

 

Med vennlig hilsen, 

Sindre J. Garnås 

Bedriftkontaktansvarlig 

Teknologiporten 

  

http://www.teknologiporten.no/
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Industrikontakten 2010-2011 
 

Som navnet tilsier, fungerer Industrikontakten som et 

bindeledd mellom studenter og industri. Industrikontakten gjør 

seg mest synlig gjennom at vi arrangerer 

bedriftspresentasjoner og formidler relevante sommerjobber. 

Ved siden av å arrangere bedriftsbesøk og ekskursjoner, 

forsøker vi i tillegg å bidra til at studiet forbedres i samarbeid 

med Næringslivsringen. 

 

Industrikontaktens medlemmer 

 

Hvert år velges det inn tre nye 2-årige medlemmer og en 1-

årig, slik at det til enhver tid er 7 medlemmer i styret. Nå om 

dagen ser styret ut omtrent som dette: 

 

 

Thanh Ngan Nguyen 

- Leder 

Thanh Ngan er en nysgjerrig jente 

fra Elverum, hvis hun ser noe nytt 

vil hun helst ta og føle litt på det. 

Hun liker også å være der det 

skjer, og skal gjerne ha et lite ord 

med i laget. Dette har gitt henne 

oppdraget som leder i 

Industrikontakten. 
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Ina Birkeland 

- R2 - rekruttering 

Ina kommer fra omtrent 

det sørligste punktet i 

Norge, men hun tar aldri 

fly når hun skal til 

bartebyen. Transporten 

skjer med nattog, hvor 

Ina liker å sove og strikke 

sokker. Ina er lite på 

skolen når det er OL på 

TV, men hun er ikke bare sofagris da hun også liker å spille 

håndball. Til tross for at Ina ikke eier en avtalebok, skal hun 

jobbe ambisiøst med å rekruttere enda flere søkere til bygg. 

 

Elisabeth Hovde 

- U2 – Støtte til sommerjobb/NLR 

Elisabeth går i 4. klasse på 

konstruksjon og har nå fått 

ansvaret for å ta over 

U2 etter Glenn. Dette tror vi går 

ganske bra da Elisabeth har 

jobbet siden hun var 14 år.  

Sier du til Elisabeth at hun skal 

gjøre noe, så gjør hun det! Ellers 

liker Elisabeth alt, vi kan nevne 

turning, taekwondo, fotball, 

dansing, gitar, sang, piano, 

matlaging osv. Du skal heller 

ikke se bort ifra at du ser 

Elisabeth i neste sesong av "Singing Bee" eller "kan du 

teksten?". For er det noe Elisabeth kan, så er det teksten! 
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Glenn Stenshorne  
- Nettansvarlig 

Glenn er med i sitt 

 andre år i Industrikontakten, etter 

å ha vært ansvarlig for 

sommerjobbhjelpen og 

styremedlem i NLR. Nå skal han 

etter beste evne sørge for at  

nettsiden fortsatt er bra. Foruten å 

kapre flest mulig sommerjobber for 

tiden, er han ofte observert ved de 

mer vannrike stedene i Trondheim 

som Pirbadet eller Valgrinda. 

 

 

Elin Spildo 

- R3 – ta vare på 

studentene/linjesamarbeidet 

Melkebondedatteren Elin Spildo 

er fra Spildo, et lite sted utenfor 

Voss, der ingen kunne tru at 

nokon kunne bu. Hun er lystig, 

langhåret, lattermild, lettgående 

og liker å leve livet. Nå går Elin i 4. 

klasse konstruksjon og skissene til 

det nye fjøset (floren) til pappa er 

hun allerede godt i gang med. I 

Industrikontakten er Elins 

oppgave å ta vare på 

studentene, og med bygglinjens 

høye gutteandel bør ikke det by på problemer, siden Elin er 

singel. 
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Vegard Solberg 

- Økonomiansvarlig 

Til tross for at finanskrisa har 

roet seg litt, ruller ikke 

pengene fra bedpresser inn 

av seg selv. 2. klassingen fra 

det vakre bondelandet i 

Vestfold skal sørge for at 

bedriftene også i år husker 

å betale for gildene sine i 

Hangaren. Foruten sitt 

kapitalistverv i 

Industrikontakten, koser 

Vegard seg med rødstrømpene i Likestillingskomiteen til NTNU. 

 

 

Silje Rogn Aune 

- Bedpresansvarlig 

Silje er en sprudlende og 

lattermild jente som ikke klarer 

å slutte å le når hun synes noe 

er morsomt. Ellers er Silje kjent 

for sine fantastiske bakverk og 

sitt unormalt store behov for å 

bli kost med. Det finnes liten 

tvil til at Silje kommer til å gjøre 

en god innsats for 

Industrikontakten det 

kommende året, ettersom Silje 

er svært glad i bedpresser og 

har vært tilstede på nesten samtlige siden hun begynte på 

bygg. 
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Aarhønens Kulturelle Teater (AKT) 
 
Hva er det morsomste som skjer i vinter i Trondheim? Hva er det du 

absolutt ikke må gå glipp av hvis du liker å bli kjent med nye 

mennesker? Liker du at det skjer mye rundt deg? Liker du å skape 

noe sammen med mange andre engasjerte mennesker? Da er AKT-

revyen noe for deg! 

 

Har du en skuespiller i magen? Spiller du et blåse- eller 

strykeinstrument? Liker du å skrive sketsjer eller sanger? Er du glad i å 

synge eller danse? Har du lyst til å bygge scene, styre med teknikk, 

filme eller kanskje drive med PR? Da trenger vi DEG til årets AKT-

revy! 

 

   
 

AKT, Aarhønens kulturelle teater, setter hver februar opp revy i 

forbindelse med Hennes Majestet Aarhønens fødselsdag. Årets revy 

blir den 14. i rekken, og etter fjorårets braksuksess med over 600 

solgte billetter ser vi positivt fram til årets oppsetning. Ryktene har 

seg nemlig til at dette blir tidenes beste byggrevy. Da det hele 

startet i 1998 ble gikk forestillingene i et auditorium i kjelbygget med 

overhead som lyskaster. Siden den gang har vi utviklet oss stort! 
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Vi starter opp arbeidet med revyen som smått i løpet av høsten 

2010 med myldremøter. Deretter braker det løs over jul med 

hyttetur, skrivekvelder og øving, øving, øving. Nærmere informasjon 

om når vi setter i gang kommer når det begynner å nærme seg. 
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AKT-styret 2010-2011 
 

 

Stine Maria Frøiland Jensen 

- Revysjef 

Det var en gang en fager og 

illeluktende jente som ville ut i den 

struttende verden og lage en 

stikkende revy. Hun lette rundt på 

den overengasjerte Gløshaugen, og 

fant til slutt ut at de sexy 

byggstudentene var de mest 

underdanige når det gjaldt 

revyjobbing. Men hun fant fort ut at 

dette var en gestikulerende jobb 

som hun ikke kunne gjøre alene.  

 

 

Paal André Slette 

- Innholdsansvarlig 

Først måtte hun få med seg en 

som hadde klamme og kleine 

ideer, og som kunne ordne med 

et slavelignende innhold i 

revyen. Den stramme Paal André 

viste seg å være midt i blinken. 

Da han fikk tilbud om å være 

med, ble han både humoristisk 

og våt, for han hadde vært med 

på å lage flere svette revyer før, 

også sammen med de hårete byggstudentene. Han kunne 

dessuten vise frem noen verkende koteletter. Han fortalte at de 

kunne trenge en fiolett person til å skaffe penger – uten penger 

kom man til kort, noe den sexgale Stine sa seg enig i.  
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Nina Borvik 

- Økonomiansvarlig 

Da de møtte en veltalende og 

abnormal jente som het Nina, 

skjønte de fort at hennes bartete 

ferdigheter med hypnotiserende 

tall og indifferente penger var 

det de trengte, og den flåsete 

Nina ville gjerne bli med å lage en 

musikalsk byggrevy. Hun var fra 

den demotiverende vestkanten i 

Oslo, og var vant til å hanskes 

med store summer.  

 

 

 

Carl Otto Høifors 

- Blæsteansvarlig 

For at den florerende 

gjengen skulle få tak i 

penger, trengte de nerdete 

folk som ville se den 

clairvoyante revyen, og 

da måtte de ha en 

promiskiøs person som 

kunne skape gneldrete 

blæst om den pragende 

forestillingen. Den snille og 

flamboyante Carl Otto mente at han var egnet til denne grådige 

jobben. Carl var signalgul, busete og litt abstrakt, og viste seg å bli 

en fordrukken kar å ha med på laget. 
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Hans-Ove Haslerud 

- Teknisk ansvarlig 

Langt om lenge møtte de en lubben 

fyr som raget svulmende og høyt 

over dem (nærmere bestemt 2,08 m 

over bakken), som gjerne ville være 

med på den stinkende byggrevyen. 

Han mente han hadde noenlunde 

peiling på teknikk, i tillegg til at han 

var både søt og altetende. Den 

bloddunkende gjengen hadde bruk 

for både lysende lyd og religiøst lys i 

sin kneggete revy, og Hans-Ove virket 

jo erverdig, så da sa den slitsomme 

Nina: ”Vil du være med, så heng på!”  

 

 

Hvordan den fnisete revyen blir til slutt, gjenstår å se. 

 

Snipp, snapp, snute, så var dette kontaktsøkende eventyret 

ute. 
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ByggBang er linjeforeningens musikalske alibi. Bandet holdt det siste 

året konserter på bl.a. Aarhønekroa, Café 3B, Storsalen på 

Samfundet og Strossa på Samfundet. På ByggBangs konserter kan 

du forvente å høre breibeint rock ’n roll fra 70-tallet og fram til i dag, 

engelskspråklig så vel som norsk. Sånn ser dagens besetning av 

kjernebandet ut: 

 

Morten Engen – gitar, Fredrik Hausmann – trommer, Carl Otto Høifors 

– gitar, Simen Sjøvold Skavang – vokal og Paal André Slette – bass. 

 

I tillegg til å være konsertband er og ByggBang fast inventar i 

byggrevyen som settes opp hvert år. Under revyen består bandet i 

tillegg av tangenter og diverse blås og stryk. 
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Om Vandrende Bjelke 

Vandrende Bjelke er byggstudentenes turgruppe, og hører inn 

under Hennes Majestets lune vinger. Turgruppens mål er å få med 

seg byggstudenter ut av skolearbeidets klamme lenker, til fordel for 

utendørsaktiviteter og naturopplevelser. 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 gode venner og utkårede.   

Synes du dette høres ut som noe for deg? For å komme på 

mailinglisten til Vandrende Bjelke, der du vil motta info om turer, 

turmøter og ellers alt annet som rører seg i turgruppa, kan du følge 

oppskriften på denne linken: 

http://list.stud.ntnu.no/mailman/listinfo/vb-medlemmer 

 

Følg også med på hjemmesiden til Vandrende Bjelke, der du kan 

finne bilder, turprogram, kontaktinfo til styret, m.m.:  

http://org.ntnu.no/vb/ evt. Facebook-gruppen VandrendeBjelke 

 

Vi sees på tur! 

 

Mvh Styret i Vandrende Bjelke. 
Mari Wigestrand (leder), Mai Watson (nestleder/økonomiansvarlig), 

Christopher Simonsen (blæstesjef), Petter Røe Nåvik (materialansvarlig),  

Silje Ytterdal (sekretær) 
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Bygg:Verksted 
 

Vi i Bygg:Verksted håper alle har hatt en fin sommer og ønsker 

spesielt våre nye medstudenter hjertelig velkommen. For de som 

ikke kjenner til oss, er vi en gruppe som ønsker å opprettholde et 

samhold mellom byggstudentene i alle årstrinn og samtidig øke den 

generelle kunnskapen innen praktisk bygningsarbeid og 

verktøybruk. Vi holder diverse kurs gjennom semesteret som vi tror vil 

være nyttige for mange, og det sosiale er alltid en viktig del av 

arrangementene. 

 

Bygg:Verksted fikk et godt grunnlag i forrige semester og vi gleder 

oss til å fortsette utviklingen. Vi har blant annet fått sponsoravtaler, 

gått til innkjøp av en del verktøy og nå jobber vi videre med å 

anskaffe oss et eget lokale. Verktøyet vil være tilgjengelig til utlån 

for de andre undergruppene i H.M. Aarhønen samt alle 

byggstudenter med et konkret prosjekt, stort eller lite.  

 

Denne høsten skal vi samarbeide med Studentenes 100-årsfeiring, 

S2010, og bidra med å bygge Norsk studenthybelmuseum som vil 

stå i Høyskoleparken. Vi vil kombinere dette med praktiske kurs 

innen konstruksjon og håper mange av dere ønsker å bli med på 

dette (detaljer kommer senere). Dette er et stort prosjekt som vi 

gleder oss veldig til å gjennomføre. 

 

Vi ønsker alle et riktig godt semester og håper noen av 

arrangementene vi skal holde fremover vil være fristende for 

mange! For mer informasjon, sjekk ut vår hjemmeside 

www.byggverksted.no. 
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Hyttekomiteen 
 

Hyttekomiteen arbeider for å realisere et gammelt ønske, en hytte 

for byggstudentene og alle andre medlemmer av Aarhønen. Hytta 

skal være et naturlig samlingspunkt med muligheter for aktiviteter 

og friluftsliv, og ikke minst sosiale begivenheter. 

 

Komiteen består per dags dato av seks personer som arbeider med 

en utredning av de mulighetene som finnes, resultatet skal 

presenteres på en ekstraordinær generalforsamling i Hennes 

Majestet Aarhønen i løpet av høsten. Går alt etter planen vil det da 

bli bestemt hvilket alternativ det skal arbeides videre med, og selve 

hytteprosjektet er i gang  

 

Vi vil ha behov for sosiale og engasjerte studenter som ikke er redde 

for å ta i et tak. Arbeidsoppgavene vil variere fra typisk kontorjobb 

til typisk møkkajobb! 

 

Er du interessert? Følg med på informasjonsmail som kommer til en 

inbox nær deg…  
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Piker Med Spiker 
 

I 2002 gikk syv jenter, representert fra 1.-4. klasse, sammen og 

dannet en egen organisasjon for jentene på Bygg, PMS. 

Bakgrunnen for stiftelsen var ønsket 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, gjør at vi kan gjennomføre vårt mål om å ha ett stort 

arrangement hvert semester. Som regel har vi hatt et sosialt 

arrangement på høsten, og et mer praktisk rettet på våren. Siden vi 

startet har vi blant annet laget blomsterpotter og benker, arrangert 

bilmekkekurs, boligkjøperkurs, murerkurs og tømrerkurs. For å se 

bilder fra ulike arrangement, kan dere sjekke ut gruppa vår på 

Facebook. 

 

Vi håper 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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Spiller du et instrument eller har du kanskje lyst til å lære deg å spille 

et? Eller er du kanskje bare glad i lek og moro? Da er Drager’n noe 

for deg. Vi er Bygg sitt interne orkester og teller for tiden ca 7 

medlemmer, men vi har plass til alle som har lyst til å være med. Det 

stilles INGEN krav til musikalske ferdigheter, bare godt humør Vi har 

det meste av instrumenter, og hvis ikke vi har akkurat det du skulle 

ha lyst til å spille, er det muligheter for at vi kan kjøpe. Vi kommer til 

å holde et infomøte for interesserte tidlig i semesteret, men dette vil 

du få mer informasjon om senere. 

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 imm.ballet og 

bursdagsfesten, og har ellers 2-3 

opptak i året. I tillegg rocker vi 

opp Oktoberfestivalen på høsten 

når det er UKA, og kan synge oss 

forbi hele køen inn til teltet. Det er verdt å være med i Semen bare 

for det. 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 trenger virkelig ikke å kunne synge, dette 

er for moro skyld), gå i hvilken klasse som helst og ellers kun ha godt 

humør! Du kommer til å bli kjent med mange trivelige jenter på tvers 

av klassetrinnene, og du kommer til å ha det GØY! 
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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 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; Immatrikuleringsballet, Badekarpadlinga, 

Bursdagsfesten, ÅL (AarhøneLekene) og Åreturen er noen av disse. 

Forøvrig er dette arrangementer vi 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!  

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 uansett 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! 
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FK Steindølene 
 

FK Steindølene er bygg sitt eget 

fotballag, og har representert 

linjen vår i 13 år. Vi i spiller i 5. 

divisjon, i en avdeling 

bestående av kun studentlag 

fra høgskolene i Trondheim og 

andre linjer på Gløshaugen. 

Steindølene er et lag for de som 

ønsker å fortsette med fotball i 

studietiden og består av spillere 

som tidligere har spilt på både 

høyere og lavere nivå. Steindølene har fokus på å holde det sosiale like 

viktig som det sportslige, i den anledning runder vi av hver sesong med et 

uforglemmelig Sambucca-VM. I tillegg til kampene vi spiller i løpet av 

sesongen har vi ca. en trening i uka, og i vinterhalvåret trener vi inne.  

 

I sommer har vi mistet mange spillere som enten var ferdig her på bygg, 

eller har tatt et år i utlandet. Derfor trenger vi forsterkninger og det vil bli 

holdt åpne treninger i starten av semesteret. Så er du interessert i å være 

en del av FK Steindølene, ikke nøl med å ta kontakt. Vi kan nåes på  

olavt@stud.ntnu.no eller eirikrog@stud.ntnu.no. 
 

  

FK Steindølene – Jentelaget 
 

Høsten 2008 startet jentene på bygg opp sitt eget fotballlag. Vi har 

treninger en gang i uken, og har spilt en del kamper mot lag fra andre 

linjer på Gløshaugen. Foreløpig har vi ikke noe lag i serien, men det 

kommer kanskje etter hvert. Det eneste kravet vi stiller for å få lov til å være 

med er at du er jente og går på bygg. Vi vil gjerne ha deg med, enten du 

aldri har sparket en ball før eller om du har spilt i mange år. Vi er ikke veldig 

seriøse, men har det veldig gøy både på trening og på kamp. Informasjon 

om treningstider og lignende kommer senere. KOM OG BLI MED! 

  

mailto:eirikrog@stud.ntnu.no
mailto:eirikrog@stud.ntnu.no
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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: 
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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 (hvor det bare er å 

komme innom hvis dere lurer på noe eller bare vil slå av en 

prat). 

 

 Realfagsbygget – her finnes bibliotek med mange 

leseplasser, felles datasaler, alle forelesningssaler som 

begynner med R (eks. R1), en 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 bibliotek i 2. etasje, Stripa (den lange 

gangen i første etasje), Tapir storkiosk, Tapir bøker hvor du får 

kjøpt alt fra fagbøker til skjønnlitteratur og annet, Hangaren 

kantine som serverer middag hver dag og Café Sito med 

kaffe og kaker. 

 

 Kjelbygget – her finner du forelesningssaler og grupperom 

som betegnes med KJL (eks kjl1), PR-møter holdes her og 

Campo har en pizzarestaurant. 

 

 Hovedbygningen – her finner du forelesningssaler som heter 

H1 osv. og hovedbiblioteket. 

 

 Geologen – her finnes kontoret til fakultetet. 

 

 Materialteknisk – her finner du instituttkontorer. 
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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. Bruktbøker: 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.ibok.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. 
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Kart over Trondheim 
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Fadderperioden 2010 
 

Dag Tid Arrangement Oppmøte 

Man 16/8 16.00 
 

Info om Aarhønen, skolen samt annen nyttig informasjon. 
Dele ut kart etc. 

Hovedbygget 

17.30 Vandre opp til kjelleren, grille, kose oss.  

Tirs 17/8 13.00 
 

Utdeling av faddere   
 

S3 
 

15.30 
 

Grilling på kjelleren  
 

Kjelleren 

Ons 18/8 11.00    1. og 4. Klasse: Viktig informasjon S3 

Kvelden BadCom fest  

Tors 19/8 12.00 4.klasse: Grilling og museumsbesøk på Sverresborg 
Trøndelag Folkemuseum 

Sverresborg Trøndelag 
Folkemuseum (Sverresborg 
allé 13) 

18.00 Quiz på Selskapssiden (Samfundet) Selskapssiden (Samfundet) 
  

Fre 20/8 11.00 4.Klasse: Omvisning Nidarosdomen (50 kr) Utenfor Nidarosdomen 
 

20.00 ( - 01.00) LÅVEFEST (Tema: Bonde) Avtales med fadder 

Lør 21/8  Fadderne lager opplegg (grilling, middag, vors eller 
lignende) før langåpent på kjelleren.  

Avtales med fadder 

Søn 22/8 14.00 Tur til Korsvika, mulighet for bading, grilling, klatring etc. Korsvika 

Man 23/8 19.00 
 

Imm.fest på Samfundet 
 

Avtales med fadder 
 

Tirs 24/8 17.00 Rebusløp! Forsiden av hovedbygget 

Ons 25/8 17.00 Sandvolleyballturnering Dødens dal 

Tor 26/8 17.00 Gocart og bowling på Heimdal Buss fra nedenfor 
Lerkensdalsbygget 

Kvelden BadCom fest  

Lør 28/8 11.30 Viktig opplegg i Nordre gate etterfulgt av 
langåpent på kjelleren 

Nordre gate 

Tir 31/8 17.00 4.klasse: Omvisning på Dahls Bryggeri Dahls Bryggeri (Strandveien 
71) – Buss nr. 3 

Ons 1/9 
 

19.00 Swingkurs  

Tor 2/9 19.00 Flåklypa på Ricks Ricks 

Ons 15/9  Immatrikuleringsball 
 

Samfundet 

Lør 25/9 Formiddagen Badekarpadlingen i Nidelva Marinen 

Man 27/9 11.30 4. klasse: Omvisning på Nidar Nidar sjokoladefabrikk 


