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Nå er tiden endelig her – vi skal lage Byggrevyen 2018! Mitt 
navn er Hilde og jeg er Revysjef i Aarhønens Kulturelle Teater. 
I år fyller AKT 20 år og vi la i den anledning inn en liten 
markering denne høsten. Vi satte opp en revy på 24 timer og 
viste den frem for et lite publikum i Aktivitetshuset på Moholt. 
Det ble en forestilling fylt med latter og glede, avsluttet med 
stående applaus. Men dette, mine venner, er bare en liten 
forsmak på forestillingen som skal stå på scenen i februar.

Revyperioden sparkes i gang med en hyttetur 5.-7.januar. 
Deretter møtes vi noen ganger i uken for å skrive sketsjer, sy 
kostymer, snekre kulisser, øve med band, øve inn sketsjer og i 
det hele tatt alt det som må til for å gjøre Byggrevyen til en like 
stor suksess som den alltid er, når den kommer på scenen den 
15.februar. Påmeldingen er allerede i gang og det er mange 
som har meldt seg på, men i Byggrevyen kan vi aldri bli for 
mange. Så bli med du og, enten du er nybegynner eller 
revyveteran. Du kommer aldri til å angre! 

Hilde Vestre Sem
Revysjef i AKT

LA JULA VARE HELT TIL PÅSKE. PLIS.
Tiden flyr, eksamensperioden nærmer seg med 
stormskritt og med det også juleferien. Romjul 
og middag hos mor er en fin gulrot å se fram til i 
disse intense ukene. Selv om mange av oss ligger 
et stykke bak der vi egentlig ønsker å være, er det 
neppe hensiktsmessig å stresse. For å kunne ta seg 
juleferie med en god følelse i magen bør vi puste 
dypt, sette delmål for dagen og jobbe med én ting 
av gangen. Det er de små skrittene som avgjør. Ikke 
gap over for mye og ta tilstrekkelig med pauser. 

I pausene kan du for eksempel plukke opp Spikers 
Kårner utgave 6! Her har vi samlet en rekke gode 
tekster du kan koble av med i eksamenslesingen. 
Ser du fram til turen til Åre i vinter? Har du savnet 
revyen eller ønsker du bare å se AKT på midtsiden? 
Da bør du garantert lese videre. Til slutt må du 
huske på at uansett hvordan det går på eksamen 
er vi mange i samme yacht, og det kommer et nytt 
semester neste år. 
Lykke til, god lesing og godt nyttår!

Mathias Nesse
Sjefredacteur
H.M. Aarhønen
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En julekrøniken
Tekst: Erik Nygaard og Ola Spangen  |  Layout: Frida Nygaard  |  Illustrasjon: Katja Hansen

Dette er den første beretning om oprindelsen til Jesusbarnets herredømme 
over folket i Nasaret. Det hændte i de dager, den 24. desember, aar 0. 
Professor Gunstensen forelæste om oksen der og asens anatomi. 

Det var tre vise mender til stede, og de skrev så svetten silte. Man hørte kun 
fjærepennens krafsen og syltas grynting i hjørnet. Ute var der sandtykke og 
mørkt. 

I forelæsningstimen fra 1015-1100 i stall 2, et lite bygg vest for byens 
hovedport (naaværende Bebudelseskirken), var det derfor fuldt oplyst. 
Da – just som proffen tegnet dyrene på tavlen – kom Jesusbarnet til sit folk. 

Lik et tordenskrall knuste vinduene -  dobbelte vinduer – og Jesusbarnet løp 
med sine siste kræfter en gang rundt rummet – velsignede sit folk, før Han 
sank ned i et hjørne av stallen. 

Alle penner standset – selv proffens krittstykke vaklet et øyeblikk – og man 
hørte kun Jesusbarnets brutte aandedrag, samt lyden av glassbiter, som 
singlet ned over Kristus skaldede hode. 

Herligheten blev brutt av den vældige vismann Baltasar Tjønn som resolutt 
tok Hans Hellighet op og slo Hans hode tre ganger mot stallveggen. Dog 
fortsatte Gunstensen som om intet var hændt. 

Efter forelesningen blev der besluttet aa bevare Hans Hellighet Jesusbarnets 
legeme ved utstopping. 

Den vise mand Melkior fikk de jordiske levninger med hjem til sin vert på 
det fulle herberge og aat Hans Hellighets legeme - sammen med et godt 
glass vin av merket Jesus sitt blod - til aftens. Denne ære delte han for øvrig 
efter eget utsagn med Kaspar, Josef og Maria.
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Julenøtter 
1. Hva heter de tre vise menn?
2. Fra hvilket land stammer juletreskikken fra?
3. Hvilke av de fire evangelistene (Markus, Matteus,  
 Lukas og Johannes) skrev Juleevangeliet?
4. Når var det at det skjedde?

JUL

Musikk
1. Hva het frontmannen i bandet The Heartbreak-  
 ers, som gikk bort 2. oktober 2017?
2. Hvilken trøndersk musikkgruppe sto bak jule-  
 kalenderen «The Julekalender»?
3. Hvilket heavy metal-band ble verdens første til   
 å spille en konsert på alle sju kontinenter?
4. Hvilken sang forbindes med Frode Rinnan?

Nøtter
1. Hva slags nøtter benyttes i en kransekake?
2. Hvilket land er verdens største produsent av peanøtter?
3. Hvilke av de følgende er faktiske nøtter? Hasselnøtter,    
 peanøtter, kokosnøtter, pekannøtter, eikenøtter, 
 pistasjnøtter, cashewnøtter, mandler, kastanjenøtter.
4. Hva er verdensrekorden for verdens lengste kast av en peanøtt?

Kunst og litteratur
1. Hvilke norske forfattere har vunnet Nobelprisen  
 i litteratur?
2. Hvem har malt det offisielle signingsbildet av   
 Kong Harald V og Dronning Sonja?
3. Hvilke forfattere er kjent som «de fire store»?
4. Hva heter de tre røverne i Kardemomme by?
5. Hvem er avbildet på statuen midt på Torvet i   
 Trondheim?

Jul: 1: Balthasar, Kaspar og Melkior; 2: Tyskland; 3: Lukas; 4: I de dager. Musikk: 1: Tom Petty; 2: Travelin’ Strawberries; 3: 
Metallica; 4: Nu klinger igjennom den gamle stad (Studenter i den gamle stad); Nøtter: 1: Mandler; 2: Kina; 3: Hasselnøtter, 
pekannøtter, eikenøtter, kastanjenøtter; 4: 37.92 meter; Kunst og litteratur: 1: Bjørnstjerne Bjørnson, Sigrid Undset, Knut Ham-
sun; 2: Håkon Bleken; 3: Henrik Ibsen, Aleksander Kielland, Jonas Lie og Bjørnstjerne Bjørnson; 4: Kasper, Jesper og Jonatan; 
4: Olav Tryggvason

Spikers Kårner tester julemat 
Tekst: Oda Dalen
Layout: Mari Eggan

Tekst: Ola Spangen
Layout: Mari Eggan

I skrivende stund er halloween akkurat overstått, og butikkhyllene som har stått 
noen uker med matchende godteri, er nå blitt erstattet av juleprodukter. Jeg 
blir hvert år fascinert over hvor mange matvarer det lages i juleversjoner og 
lurer på om de smaker bedre enn helårsutgavene. For å bli litt klokere på dette, 
kjøpte jeg inn tre varer jeg allerede kjenner på godt og vondt for å teste dem ut.

Julenøtter fra Den Lille Nøttefabrikken
Denne pakken inneholder noe for enhver smak. Den består 
av små, store og avlange nøtter, kombinasjoner jeg sjelden 
takker nei til. Til forskjell fra de salte nøttene jeg er vant 
med i månedene mellom januar og november, er disse 
søte og dekket av et lag med hint av karamell. Noe jeg fant 
pirrende i starten, men litt kvalmende i mengden. Den søte 
ettersmaken satte seg i munnen, og gikk ikke vekk før jeg 
hadde pusset tennene fire ganger. Jeg må innrømme at 
jeg foretrekker nøtter au naturel framfor dyppet i søtsaker.

Julepølse fra Jacobs utvalgte
Av alle pølser jeg har hatt mulighet til å se i løpet av mine 
21 år, er denne definitivt den blekeste. Den krummer også 
uvanlig mye til høyre, noe som i seg selv ikke burde være 
et problem. Med litt tålmodighet og riktig tilberedning blir 
den appetittlig, men med tanke på lengde og tykkelse, er 
ikke dette den type pølse jeg hadde puttet i lompe. Jeg må 
nok innrømme at jeg hadde valgt en vanlig wiener framfor 
julepølse, men hadde jeg fått tilbudet klokken tre på natten 
etter en øl eller to for mye, hadde jeg utvilsomt gått for en.

Julebrød fra Baker Hansen
Dette julebrødet har en rund og fin form. Størrelsen er 
akkurat passe og utgjør en perfekt håndfull. Brødet føles 
mykt på tungen, og de første bitene går ned raskere 
enn Ystenes rekker å si logikk. Det blir likevel litt ensidig 
alene, og om jeg skulle prøvd dette igjen, hadde jeg nok 
tilføyd krem eller noe lignende for å piffe det litt opp.
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I denne utgaven av Byggromantikken ønsker Redactionen å bidra til at 
studiemiljøets sosiale fagverk forsterkes av romantiske skråstag, og grunn 
fundamentet ønsker vi å sette ved å støpe pilarer av kjærlighet blant linjens 
førsteklassinger. Les videre for å finne din neste romanse.

1. Hvilken drink mikses opp når    
 du skal forføre kveldens utkårede?
2. Hvilket kjelenavn ønsker du at din   
 utkårede skal tiltale deg med?
3. Beskriv deg selv som et møbel.
4. Nevn ditt livs viktigste redskap.
5. Fortell om et minneverdig hook som   
 innebærer en bygningskonstruksjon.

Tekst: Erik Hjertnes Nygaard
Layout: Mari Eggan

Andrea Solstad (1.)
1.  Pepsi Max - om han ikke blir tent av   
 det, er han ikke noe å ta vare på.
2.  Fuck kjælenavn. Er meg selv 110 %.
3.  Må si jeg hadde vært pult. Trenger vel   
 ikke å forklare mer. 
4.  SI-boken. Hadde ikke klart å leve uten   
 logikken jeg har tilegnet meg ved å    
 bla i den. 
5.  Det var en gang jeg var på fest i skogen.  
 Der hadde noen bygd en lavvo. Ble med   
 en fyr inn i lavvoen, og vi koste oss litt.   
 Et par minutter inn angret jeg på valg av utkårede, og jeg snek meg  
 bort til venninna mi som var travelt opptatt med en fyr i andre enden  
 av lavvoen. Avtalte at vi to skulle hooke i stedet. Planen backfira  
 noe så jævlig, så det endte med at jeg måtte gjemme meg fra han  
 resten av kvelden. 

Byggr  mantikken
Paal Kjekstad (1.)
1.  Seidel med C16H12FN3O3
2.  Johannes
3.  Stressless
4.  youkok
5.  Geilo høyfjellshotell, april 1995. Etter 
 som jeg er født i januar 1996.

Maja Kirkhus (1.)
1.  Et glass med rødvin. Ingenting slår  
 rødvin-sjarmen!
2.  Så lenge det ikke er “vennen”, kan  
 jeg være fornøyd med det meste. 
3.  Spisebord. Jeg liker at folk samles  
 rundt meg for litt kvalitetstid. 
4.  Usikker på om det telles som et red- 
 skap, men kaffekoppen er hverdags- 
 helten min. 
5.  Jeg er helt blank, så har tydeligvis  
 ikke vært noen minneverdige hook.  
 Det må endres.

Lars Gruben (1.)
1.  Brett med tequila, slår alltid an. 
2.  Styr helst unna kjælenavn. Men hvis eg   
 må velg, så må det bi tjukken. 
3. Sakkosekk. Bi klam av å sett i den, veit   
 ikke kor man ska plasser den og tar opp  
 plass. Generelt upraktisk. 
4.  Sokka, hat å gå barbeint i skoan.
5.  Va en gang eg va med ei jenta, og det va  
 INNE i et hus. Bra opplevelse.
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Kryssord: Ola Spangen
Reisen: Anders Ugland 
Engen og Joakim Birkeland  Prokrastingeringsreisen

Vannrett:
1a: Enkle
2f: Soldat
3a: Guttenavn
3h: Friluft
4a: Pipeklatrer
5a: Teaterbygging
5g: Klage
7a: Romvesen
7d: Forsinket
7i: Tone
8d: Senior
8g: Beholder
9a: Bestikket
9h: Ingrediens
10a: Institusjon
10f: Trist

Loddrett:
1b: Is
1d: Kortet
1f: Arena
1g: Månefase
1h: Luktet
1i: Drage
1j: Personlig
3a: Klesplagg
3c: Gråte
4e: Arbeidsløse
4g: Slike
6f: Ikke
6i: Arbeidet
6j: Ekte
7b: Sjøreise
8h: Liten
9a: Skue
9c: Bekreftelse
9f: Nanogram

Med en eksamensperiode hengende over seg må man 
selvfølgelig ty til prokrastiering. Det vil Spikers hjelpe deg med! 
Vi tar deg med på en Da-Vinci koden-inspirert reise, selvfølgelig 
med en premie til førstemann i mål. Kanskje det er nettopp deg 
som er byggstudentenes svar på Robert Langdon?
 
Gå inn på aarhonen.no/”løsningsord” for å komme deg vi-
dere!

Gjenoppstandelsen
Kroa åpner!
Etter et rolig semester med lite aktivitet på kroa, er endelig vår permanente 
skjenkebevilling i boks. Krogjengen og dens fantastiske medlemmer ser 
fram til et aktivt vårsemester fylt av øl, drankz, quiz og uendelig god stemn-
ing. Alt for å lette på trykket til dere ellers travle byggstudenter.
 
Som mange vet har Kroa de siste årene opplevd flere utfordringer som har 
truet dens eksistens. Dette har resultert i at kroa har vært nødt til å stenge i 
to perioder, men fra og med nyåret åpner Kroa for godt. Dette innebærer 
faste og regelmessige quiz-kvelder, ulike temafester og masse vors hele 
semesteret. 

Den siste av disse utfordringene Kroa støtte på, og som gjorde at vi ble 
nødt til å holde stengt dette høstsemesteret, var et krav vi fikk fra kommu-
nen. Dette kravet gikk ut på at vi måtte gå fra en praksis hvor vi fungerte 
som et spleiselag med enkeltambulerende skjenkebevillinger, til et legitimt 
skjenkested med permanent skjenkebevilling. Prosessen for å få skjenke-
bevillingen har dessverre vært tidkrevende med mange formaliteter, trege 
prosesser og en hel del byråkrati. Men etter flere beståtte prøver og mange 
andre godkjenninger er alt endelig klart.

Denne overgangen vil innebære flere endringer i hvordan Kroa vil bli dre-
vet. Den største av disse er at vi begynner med kort- og kontantsalg i vårt 
splitter nye kassasystem. Dette vil sørge for at vi herved vil drive bar på nivå 

med DT! Og for dere som nå sitter med 
en bong eller ti i lomma, fortvil ikke, disse 
kommer til nytte ved eksterne arrange-
menter, som ÅL ol.

Så da var vi der. Gjenoppstandelsens time 
har kommet!

Og med dette ønsker Krogjengen alle 
dere herlige byggstudenter lykke til med 
eksamen, og en deilig jul<3

24
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Utelivet i Åre byr på noe for enhver smak. Mange velger for eksempel å ta 
turen til de store lokalene i det meget anerkjente «Bygget», men en kveld 
hos legendariske «Broken Åre» heller ikke skal kimses av. Du er garantert 
en overkommelig kort vei hjem til hotellet, og nattmat av varierende kvalitet 
finnes på de fleste hjørner.

Men glem nå et sekund hva Åre kan tilby deg, og tenk litt på hva dere kan 
tilby hverandre. Nå snakker jeg til førsteklassingene der ute. Mange av dere 
vil nok føle at den hemningsløse minglingen på tvers av hele klassen har 
dabbet av en del etter fadderperioden. Men nå reiser over halve klassen 
din til Åre, til det som kalles “vårsemesterets fadderperiode”, og det er en 
perfekt mulighet til å bli kjent med flere av de du skal gå i klasse med de 
neste fem årene. Det kommer du til å få mye glede av. 

Nå var egentlig planen å intervjue noen folk fra forskjellige årstrinn og høre 
hva de hadde å si om denne magiske turen. Men teksten har allerede blitt 
litt lang, og det viste seg at Spikers’ juleutgave er i mindre format. I tillegg 
avslo Redacteur forespørselen min om trippelside, så dere får nesten bare 
stole på det jeg hadde å si. Jeg håper i det minste at jeg har fått dere til å 
glede dere litt, det gjør i hvert fall jeg. Vi sees!

ÅRE 2018
Vinteren nærmer seg for alvor. De første snøfnuggene har for lengst falt 
over Trondheim, og det blir mørkt mye tidligere enn jeg egentlig er klar 
for å akseptere. Men det er først etter en velfortjent juleferie at vinterfeelen 
virkelig kommer til å kicke inn. I vecko tre reiser nemlig en liten horde med 
byggstudenter til skiparadiset Åre.

Jeg vet at mange av leserne der ute er gamle travere som allerede kjenner 
Åre by inn og ut. Trolig finnes det også dere der ute som gjorde den 
enorme feilvurderingen og bestemte seg for at Åre 2018 ikke var noe for 
dem. Men for de der ute som reiser til den evige stad (ganske sikker på at 
det er riktig) for første gang 14. januar, vil jeg gjerne legge frem noe av det 
byen har å by på. 

Først og fremst er det lagt til rette for de som liker ski. For en 
nedoverbakkeentusiast kan Åre friste med Nord-Europas høyeste 
konsentrasjon av digge slopes (kilde mangler), samtidig som det daglig 
preppes opp langrennsløyper i den flotte naturen som omgir byen. 

Etter en dag i snøen er det nok mange som ønsker å oppleve stemningen 
på de beryktede svenske afterskiene. Da er det innmari flaks at Åre har en 
rekke slike, der du kan stå på ski helt frem til døren. Med livefremføring 
av allsangklassikere og noen kalde for å varme opp til kvelden kan det 
garanteres god stemning.

Tekst: Henning Fürst Tyvold  |  Layout: Frida Nygaard
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