


Da var vi her igjen. UKA er ferdig, termometeret har funnet 
frem de blå tallene og Rosenborg har fått sin årlige grisebank 
ute i Europa. Det kan bare bety en ting: Eksamensperioden er i 
gang. Men det betyr også at det ikke er lenge igjen til man kan 
reise hjem til hu mor og bli dullet med over romjula. For enkelte 
er det en større reise enn andre, personlig tar det omtrent et 
kvarter på bussrute 3.

Men først må vi alle ta eksamen. Det er ingen tvil om at det er 
en slitsom prosess og krever sitt av en ung student. Derfor er 
det viktig å holde hodet høyt og passe på å ta seg en pause i 
ny og ne, så lenge man ikke blir sittende fast på Høna. Når du 
tar deg en av disse pausene kan du for eksempel bla videre i 
denne fantastiske avisa. Vi i Redactionen har jobbet hardt for 
å lage en fin avis med masse interessant og morsomt innhold. 
Så vi håper du lener deg litt tilbake og koser deg med denne 
utgaven.

Lykke til på eksamen! Og god jul!

Ola Spangen
Redacteur
H.M. Aarhønen
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«Nå er det jul igjen, ja nå er det jul igjen og jula varer helt til 
påske! Nei det er ikke sant, nei det er ikke sant, for der i mellom 
er det BYGGREVYEN!»

Jeg heter Frida og er Revysjef for Aarhønens Kulturelle Teater, 
også kjent som AKT. Januar er rett rundt hjørnet, og DA begynner 
moroa! 3. – 5. januar sparkes revyperioden i gang med en heid-
undranes hyttetur. Deretter går det sin gang med litt drodling, 
skriving og til slutt øving frem mot premieren torsdag 6. februar. 

Januar måned blir litt hektisk, men det er det alltid verdt når det 
kommer til februar og revyen skal vises frem. Da har rundt 80 
byggstudenter vært med på alt fra; å skrive sketsjer, lage danser, 
sydd kostymer, snekret kulisser, rigget scene, øvd med bandet og 
velferdsgjengen har bidratt til at det hele har vært en fryd å være 
med på. Så nå skjønner du kanskje at her er det plass til alle og 
enhver? Påmeldinga er allerede i gang, så det er bare å sjekke ut 
vår facebookside allerede nå for å melde deg på du også – enten 
du er nybegynner eller veteran. Dette blir gøy!

Frida Stenhammer Aanerød
Revysjef
H.M. Aarhønen

Julehilsen fra revysjefEr det noen snille studenter her?

RevysjefRedacteur

Guro Prestegårdshus
verdt det

Guro Prestegårdshus
Kan jeg også være skribent?:DD



En bitteliten oppdatering

Det regner. Det 
begynner å bli mørkt ute. 
Vi varmer oss med kaffe 
og kake i masterklasse. 
Det er tid for Allmøte. 
La meg ta deg med på 
en liten tur gjennom 
planene for vår kjære 
Lerka. Du går inn 
hovedinngangen ved 
rundkjøringen. Her på 
din høyre side kommer 
det linjekontor til 
Aarhønen, Tim&Shænko1 
og Hybrida2. Dette er 
en gladnyhet for oss da 
den nye Høna vil romme 
hele 19,3 kvadratmeter. 
Fortsetter du innover 
kommer du til et 
mingleområde designet 
av samme menneske 
som tegnet U1. Her kan i 
fremtiden fag møte fag. 
Et fancy uttrykk for mer 
faglig fellesskap mellom 
bachelor og master i 
bygg. 

Vikas Thakur står 
i spissen som 
prosjektleder, og 
som ny institutt- og 
studieprogramleder. 
Det hele fyres da i gang, 
forhåpentligvis til jul, 
med sokkeletasjen. 
Deler av sokkelen skal 
omgjøres til verksted, 
kontorer og BIMlab. 
For deg (i likhet med 
meg) som ikke helt vet 
hva BIM er, så får du 
nok lært det når NTNU 
retter større fokus på 
teknologiutvikling 
ved å kjøre igang 
prosjektet Fremtidens 
teknologistudenter. Vær 
obs på at geomatikk, 
geoteknikk og 4. klasse-
lesesaler må regne med 
å forflytte seg i nærmeste 
fremtid. 
Kort oppsummert: 
Hybrida og Bachelor 
Bygg flytter inn. Det blir 

mer intimt og mindre 
intimsone for alle. 
Uheldig for deg som 
ikke liker nærkontakt. 
Det er bare å innstille 
seg på å få noen nye 
venner. Du får kanskje 
også noen nye venner fra 
arkitektur hvis du velger 
å kaste deg på det nye 
pilotprosjektet for minor 
i arkitektur. 
Fatt mot. Dette skjer, 
enten du vil eller ei. Smør 
deg med godvilje, vi er 
i endring. Men bruk din 
røst og interessér deg! 
Marie3 og den nye ITV-
en, som velges nå i høst, 
holder deg oppdatert.

1 Tim&Shænko
linjeforeningen til Bygg Bachelor

2 Hybrida
linjeforeningen til 
Ingeniørvitenskap og IKT

3 Marie Bjørndal
gammel (og litt bitter) 
InstitutTillitsValgt
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søke Fondet?

H.M. Aarhønens Fond støtter prosjekter som kommer byggstudentene til gode. Det har 
igjennom de siste tiårene bidratt med større og mindre beløp til en rekke investeringer, 
som bygging av Aarhønehytta, iMacen på Egget og Moccamasteren på Høna (samt 
utgave 5 av Spikers red.anm.).

Mer info kan finnes på: aarhonen.no/fondet/

Fondet har både midler og behandlingskapasitet til å ta imot flere søknader 
enn i dag, så om du eller din undergruppe har en smart idé som trenger 
støtte oppfordres du til å søke! Send inn søknaden med begrunnelse og 
budsjett til: fondet@aarhonen.no. Det er verdt å merke seg at Fondet 
ikke støtter driftsmidler, men investeringer som også vil glede 
fremtidens byggstudenter. 

Julenøtter 

Juletrær 
1. Omlag hvor stor andel av juletrær i 

Norge er lagd av plast?
2. Er det mest miljøvennlig å kjøpe plasttre 

som du kan bruke i mange år eller å 
kjøpe et ekte tre?

3. Når begynte Oslo kommune å sende 
det årlige juletreet til Trafalgar Square i 
London?

4. Trondheim kommune har også sendt 
juletrær til andre byer. Nevn minst en by 
som har mottatt et trøndertre.

5. I hvilket tiår ble det å ha juletre vanlig i 
brede befolkningslag i Norge?

Julegeografi
1. Fem norske byer har hatt rykter på seg 

for å være julenissens hjemby. Nevn to 
av dem.

2. Betlehem er kjent som fødestedet til 
Jesus. I hvilket land ligger Betlehem?

3. Hvilke land skal, i følge myten, de hellige 
tre konger ha vært fra?

4. Hvilke busser kan man ta for å komme 
seg fra Gløshaugen til eksamenslokalene 
på Dragvoll?

5. Jul har ingenting med fjell å gjøre, men i 
hvilket fylke ligger Julefjell?

Julenøtter
1. En gammel juletradisjon er å spille filip-

ine. Hva går det ut på?
2. Hva heter protagonisten i Nøtteknekker-

en?
3. Cashewnøtter er ikke nøtter, men hva er 

det egentlig?
4. Hva heter ekornrotta i Istid som alltid 

prøver å holde på sin kjære eikenøtt?
5. Hva er kjent som paranøtteffekten?

Juledatoer
1. Når er hellige tre kongers dag?
2. Når er det Sinterklaas kommer til neder-

landske barn med gaver og godteri?
3. Fra og til hvilke datoer er det advent i år?
4. Når er Postens siste frist for å sende 

julegaver i Norge (for at de skal komme 
fram i tide)?

5. Hva og når er Vintersolverv?

Julesanger
1. “Men oksen der og asen sto…” er starten på 

det fjerde verset av julesalmen Et barn er født 
i Betlehem. Hva er et asen?

2. Maria Careys All I Want for Christmas Is You 
fra 1994 er en slagiker av de store når det 
kommer til moderne julesanger. Men hva var 
alt Spike Jones & his City Slickers ønsket seg 
til jul i sangen med lignende navn fra 1948?

3. Hvilken tradisjonell julesang ble sensurert og 
endret fordi den var for Jesus-erotisk?

4. Hva er det musemor stiller opp på skrå, som 
alle sammen får lov til å lukte på i Musevisa?

5. Hvem har skrevet teksten til Romjulsdrøm?

Julefarer
1. Når er røykvarslerdagen, den nasjonale da-

gen for bytting av batteri i røykvarsler?
2. Hva kalles den sagnomsuste gjengen av vet-

ter og trollpakk som ifølge gammel folketro 
kan komme farende på årets farligste natt, 
julenatta?

3. Desember er kjent for å være den måneden i 
året med flest branner. Hvor starter de fleste 
branner i hjemmet som krever utrykning?

4. Hvilken by i Sverige er kjent for den store 
julebukken av korn som har blitt satt fyr på et 
utall ganger?

5. En amerikansk studie fra 2010 har utpekt tre 
dager i året der flest dør av naturlige årsaker. 
Hvilke tre dager er dette?Julestemning

1. Hvor kommer planten Julestjerne opprinnelig 
fra?

2. Hvor mange ganger har det vært snø på julaf-
ten i Trondheim sentrum i løpet av de siste ti 
årene (2008-2018)?

3. Hvilket land kommer den moderne julekort- 
tradisjonen fra?

4. Og hvilket land kommer adventskalenderen 
fra?

5. Hvor mye lys får man fra et stearinlys (i korrekt 
SI-enhet)?

Julemat
1. Hvem er statistisk sett de som spiser mest 

lutefisk (alder, geografi, inntekt, utdanning)?
2. Omtrent hvor mye penger bruker en gjenn-

omsnittsnordmann på julemat (per person)?
3. Hva er det vanligste tilbehøret til pinnekjøtt?
4. Ifølge skikken, hva må man gjøre hvis man 

ikke klarer å få julekveita i hus?
5. Hvilke fylker søker mest og minst på ordet 

“ribbe” på Google?

SVAR: Juletrær: 1. Ca. ¼ 2. Ekte trær (NIBIO) 3. 1947, som takk for innsatsen under andre verdenskrig 4. Hamburg, Amster-
dam, Grimsby, Newcastle 5. 1870- og 1880-årene. Julegeografi: 1. Drøbak, Oslo, Egersund, Røros, Longyearbyen 2. Palestina 
3. Kaspar: India, Melkior: Persia, Baltasar: Arabia eller Etiopia. Saba kan godkjennes hvis du begynte å synge på “Et barn er født 
i Betlehem”. Nei, dette står nok kanskje ikke i Bibelen, hverken antall eller hvor de kom fra 4. 3, eller 14 5. Varanger, Finnmark, 
riksrøys 352(finsk-svensk-norsk-skille) er satt opp på Joulutunturi-Julefjellet Julenøtter: 1. Dersom man finner to nøtter i samme 
skall spiser man den ene selv, og gir den andre til en venn som også vil spille filipine. Spillerne skal da, neste gang de treffes, se 
hvem av de to som først husker å si ordet «filipine» til den andre. Den som sier ordet først, har vunnet 2. Clara 3. Frøene til cash-
ewfrukten 4. Scrat 5. I ei nøtte- frø og kornblanding vil paranøttene alltid ligge øverst når du rister pakken fordi de består av opptil 
65% olje Juledatoer: 1. 6. januar. Også kalt trettendedagen. Dagen da Jesus skal ha blitt åpenbart til verden, og vismennene skal 
ha kommet på besøk 2. 5.-6. desember 3. 1. - 24. desember 4. 16. desember 5. Vintersolverv er den dagen i året som har kortest 
periode med dagslys og lengst periode med nattemørke. Vintersolverv faller på 21. eller 22. desember på den nordlige halvkula 
Julesanger: 1. Esel 2. All I want for christmas is my two front teeth 3. Mitt hjerte alltid vanker 4. En fleskebit 5. Alf Prøysen. Julefarer: 
1. 1. desember. Bytt batteriene dine! 2. Åsgårdsreia 3. Kjøkkenet (komfyren) 4. Gävle 5. 1. juledag, 2. juledag og 1. nyttårsdag 
Julestemning: 1. Mexico. Ifølge aztekerne kommer den sterke rødfargen av at blodet fra ei gudinne dryppa ned på bladene 2. 
Fire ganger. 2009, 2010, 2012, 2014 3. Storbritannia 4. Tyskland 5. Rundt 1 candela Julemat: 1. Over 45 år, bosatt i Nord-Norge 
eller Trøndelag, og har middels inntekt og høyere utdanning 2. 2500kr - 3000 kr. 3. Kålrotstappe, eventuelt rotmos 4. Sitte på 
nausttaket 5. Østfold søker mest og Telemark søker minst.
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Og det skjedde i 
november at det 
gikk ut et krav fra 
Eksamenskontoret om 
at alle studentene måtte 
skrive sin eksamen. 
Dette var ikke den 
første eksamenen, 
men den første i den 
tid Anne Borg var 
konstituert landshøvding 
ved universitetet. Og 
alle gikk for å la seg 
eksamineres, hver til sitt 
lokale. 

Også byggstudent 
Mosevik dro opp 
fra Gløshaugen, fra 
Lerka, til Dragvoll, til 
humanioraens triste 
nabolokale, som heter 

Idrettssenteret på 
Dragvoll, fordi han var 
en stakkars tidligere 
UKE-funk som måtte ta 
opp kjemi, for å la seg 
eksamineres sammen 
med førsteklasse, de 
nekene, som fortsatt var 
barn.

Men det skjedde mens 
de var der, da kom tiden 
da han skulle levere. 
Og han leverte sin 
eksamen, den tredje i 
faget. Han skrev riktig 
fagkode, sidetall, dato og 
kandidatnummer på hver 
side, rev av kopisiden 
og svøpte besvarelsen 
i det vedlagte 
besvarelsesarket, fordi 

Ystenes fortsatt nekter 
å gjøre kjemieksamen 
digital.

Det var noen 
eksamensvakter der 
på stedet som var ute 
på parketten og holdt 
eksamensvakt over 
flokken sin. Og se, 
en Eksamensgeneral 
sto hos dem, og 
Eksamensgeneralens 
brautende stemme og 
voldsomme vesen slo 
mot dem. Og de ble 
meget forferdet.

Men Eksamensgeneralen 
sa til dem: FRYKT! For 
Se, Jeg Forkynner Dere 
En Stor Forferdelse - 

En Forferdelse Som 
Rammer Hele Salen. I 
Dag Er Det Levert En 
Eksamensbesvarelse, 
Som Er Juks, Fusk - I 
Bartenes By. Og Dette 
Skal Dere Ha Til Tegn: 
Dere Skal Finne En 
Besvarelse Som Er 
Svøpt Og Ligger I En 
Bunke.

Og med ett var 
det sammen med 
Eksamensgeneralen 
en rynkete hærskare, 
som subbet inn mellom 
rekkene og sa: Det 
ækksamineisjn is over. 
Ju hævv fiftin minnutts 
to deliver. 

Eksamensevangeliet
Tekst: Amalie Ravnåmo og Louise Benedikte Gjelseth Buene

Guro Prestegårdshus
Litt usikker; men skulle det vært eksaminere?



25. Oktober 2019 døde 
vår barndoms lekeplass 
123spill.no etter 15 år 
som en del av dagbladet 
spill. 123spill.no var 
dagbladets storsatsning 
innen spill, men grunnet 
liten trafikk de siste årene 
ble nettsiden dessverre 
nedlagt.

123spill.no var en viktig 
del av mange norske 
barndommer, med mange 
populære spill innen
mange kategorier var det 
spill for hver en smak. 
En spillplattform med en 
slik variasjon er virkelig 
trist å se gå bort. Vi vil 
aldri glemme de mange 
timene med glede, latter 
og hygge.

Konkurransen 
mot konsollspill, 
større dataspill og 
spillplattformer ble 
dessverre umulig å
vinne, men vi vil alle 
huske hvor gleden for 
spill kom fra, nemlig 
spillplattformen 123spill.
no.

123spill.no var mer enn 
bare en spillplattform. 
Det var en venn som 
ledet oss fram til de 
beste spill og minner 
fra barndommen. Vi vil 
alltid være takknemlige 
for de gode, morsomme 
og hyggelige stundene du 
ga oss som barn. Takk, 
123spill.no

123 spill
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Loddrett Vannrett 
1a
1c
1e
1g
1h 
1j
1l
1o
2i
3m
3n 

4f
5b
6g
6h
6j
6o
7d

7n
8a

8c
8l 
9h

11c

11e
11f
11i
11o
12g
13k
14f 
14h

Vis mann
Pakkeredskap
Julepynt
Ikke på
Jentenavn
En våt banditt
Å spre et budskap
Kjøkkenredskap
Smakstilsetning
Kakeingrediensene
Animasjonsfilm 
(2009)
Grønnsak
Årstid
Dessert
Tall
Reinsdyr
På middagsbordet
Sukker

Jentenavn
Grisens kropps-
fasong før jul
Klokke
Språk
Bestanddel av 
flosshatten til 
snømannen 
Kalle
Musikant ute på 
marken
Påskesymbol
Flire
Fødselsrett
Julemat
Etter vinter
Fugl
Erklæring
Stjele
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1a
1j
2g
3a
3h
4e
4i
4l
5a
5d

5k
6a
6f

7d
7m

8a
8j

9a
9h

10a
10l
11c
11h
12e
12l

13a
13i

14f
15a
15h

Nidarosdomen
Selskapslek
Sangen
Tradisjon
Herberge
I tillegg
Nåverdi
Twist-sjokolade
Ikke på
Imilla julestjerna 
og himmel’n
Hygge
Sitte på esel
Aarhønejule-
bordaktivitet
Markusbrød
Dyr ikke tilstede 
i stallen under 
Jesu fødsel

Rom
I appelsinkalen-
deren
Vindrue
Julereddende 
politimann
Eksisterer
Grønn jul
Asen
Tilbehør
Hornkrone
Det nye testa-
mentet
Emner
Noe som bæres 
på julekvelden
Grønnsak
Julesalg
Kveldene



Julesladder og annet snadder

Send inn sladderet ditt til Redactionen

Vi i Redactionen er alltid på utkikk etter det 
nyeste og ferskeste sladderet på Lerka. Har du 
knipset et fint bilde, overhørt noe artig eller sett 
noe som bare må deles kan du enten legge 
oss til på snap (@aarhonen_gossip) eller du kan 
sende oss en mail på spikers@aarhonen.no.

Disse sidene er helt avhengig av innsendt inn-
hold og bare DU kan hjelpe oss å holde de i live.

Anonym 5. klassing 
med sixpence og 
sommerdekk på vei 
hjem fra Aarhønehytta

Ingenting å si på denne 
parkeringen

Oktoberfest endte så 
bra for Rikke (3.)

Ole Andreas (2.) hadde 
ikke lyst til å gi seg med 
trønderfesten

Resultatet av at Kristin 
(5.) ble med NTNUI 
Roing på oktoberfest-
vors

Satser på at ingen i 
COWI ser dette bildet 
av Einar (5.)

Thomas (3.) trives godt 
på dansegulvet på DT

To nybakte par: Fevang 
(3.) + Maria (3.) og 
Sverre (3.) + Jenni (IKT)

Overhørt

“Lårene mine er tettere sammenklemt enn en nonnes.” - Einar (5.)

“Jeg er bedre til å suge pikk enn de fleste jenter.” - Håvard (4.)

“I min familie tror jeg det er innavl.” - Eivor (1.)

“Det eneste jeg drømmer om, Ines, er å ha på meg bh-en din” - Håkon (3.)

“Vi får ha med oss et A3-ark på eksamen, det som er mindre enn A4, vettu.” 
- Anonym andreklassing

“Min fruktbarhet er lik null akkurat nå.” - Cajsa (2.)

“Arrangert ekteskap er faktisk undervurdert.” - Håkon (3.)

“Jeg tenker at jeg tenker ganske mye på hva andre tenker ... tenker dere på det?”
- Kristin (5.) filosoferer om gudene vet hva

Observert

Cajsa (2.) har visstnok vært på flere besøk hos romkameraten til Ole (3.)

Det har blitt observert at Knut (2.) og Mari (1.) har funnet tonen bedre og bedre 
siden fadderperioden

Ingeborg (5.) skal visstnok ha sprengt en vanntank på en lab her på Lerka. Resultat: 
En gjennomvåt PhD-kandidat og ny prosjektoppgave fire uker før fristen.

Alternativt toalett hos 
Paal (3.) når jentene 
okkuperte doen under 
oktoberfestvors




