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Javel, då va det visst eg så må skriva her då. Komme akkurat 
hjem fra bingo på Dragvoll og ska nå senda mitt første Spikers te 
trykk. Eller, egentlig er bare halve dette nummeret av Spikers 
mitt, den forrige Redacteuren Idun hadde gjort en del klar for 
mitt fyste nummer ☺ 
 
Eg har jobba ein del med å få satt ner ein redaksjon som kan ver 
med å gi ut Spikers Kårner med meg. Di heldige utvalgte vil bli 
presentert i neste utgave samen med den faste spalten di vil 
jobba på i di kommande nummer av Spikers! For den 
obervandte leser avsløres faktisk et medlem av redaksjonen 
allerede i dette nummeret! 
 
Det er forresten ikkje vits å klaga på skriftspråket under akkurat 
denne spaltå.  For det fysta er det akkurat det eg er ute etter. For 
det andra står det i de norske Studentrettane: ”Dei skal òg nytta 
minst 25% nynorsk i skriftleg tilfang.” For andre eventuelle 
nynorskfanatikarar så er eg fullt klar øve at eg skrive dialekt og 
ikkje rein nynorsk. Sånn, då va det sagt. Nå kan alle nyta resten 
av dette tidsskriftet på god 
gammaldags dansk... eg 
meine bokmål. 
 
 
 

Ordbok-finnes-på-
biblioteket-hilsen fra 
 
 
 

Kristoffer Hagen 

Redacteur, H.M. Aarhønen 
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Heisann alle byggstudenter! 
Det er meg en glede å skrive mitt første Kanzlerklukk, og jeg vil også 
takke alle som stemte inn de nye styrene ved generalforsamlingen. 
Jeg håper arrangementene vi har hatt allerede viser at vi er godt 
kvalifiserte til jobben. 
 
For hovedstyret er det stort sett planlegging av fadderperiode som 
står på tapetet, og det ser faktisk ut til at vi klarer å få dratt igang et 
eller annet til høsten og. Men uansett program er også 
fadderperioden veldig avhengig av at folk stiller opp som faddere, 
og etter faddermøtet virket det ihvertfall som en god gjeng i 1. 
klasse var klare for å hjelpe neste kull med førstiser å finne sin plass i 
Trondheim. 3. klasse hadde nok glemt hvor moro det er, men jeg 
regner med vi får med folk der og etter hvert.  
 
Det ryktes at årets byggrevy, ”Laarhøna”, i disse dager begynner å 
bli klar i DVD-format, og det er nok noe å få med seg! Som 
skuespiller var det ihvertfall vanvittig moro å være med, og jeg tror 
neppe det var noen fra publikum som gikk skuffet ut av 
Swingklubbens lokaler etter forestillingene heller. 
Ellers er det vel bare å glede seg til sommeren, og ikke la seg 
bekymre for mye av noen 
obligatoriske oppmøter på Nidarø. 
 
Gleder-meg-til-sommeren-og-
fadderperioden-klukk fra 

 
Thomas Sandane 
Kanzler, H.M.Aarhønen 
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Tiger, Tiger! Party people! 
 
Da var vårens arrangementer på kjellerne ferdig. Vi i krostyret har 
hatt et innholdsrik og lærerikt vårsemester med arrangementer 
hver helg siden vi tok over. Vi har vært gjennom mye moro med 
blant annet ÅL, langåpent, ByggBand konsert og russefest.  
Krosjefen vil rette en spesiell takk til ByggBand og deres gode 
hjelpere for en knallbra konsert på kjelleren!  
 
Etter en oppladende sommerferie gleder krosjefen seg svært 
mye til et nytt semester på kjelleren med nye, men 
forhåpentligvis også mange gamle, fjes.  
 
Med fullpakket program har krosjefen ikke hatt tid til å dra i gang 
noe oppussing av kjelleren dette semesteret. Det er dog ikke 
utenkelig at det blir dratt i gang et slikt prosjekt til neste semester. 
Vår kjære kjeller er nemmelig 39 år gammel i år. Derfor er det 
ikke utenkelig at det er det blir en liten ansiktsløftning på kjelleren 
til neste påske da kjelleren fyller 40 år. Slike jubileer har jo sjelden 
for vane å gå stille forbi i en så tradisjonsrik linjeforening som H.M. 
Aarhønen. Krosjefen kaller derfor på alle som ønsker å 
planlegge, male, hamre, sage, sy og pusse på kjelleren til 
høsten/vinteren. Ellers sees vi etter 
sola har snudd! Lykke til på 
eksamen å ha en fortreffelig 
sommerferie! 
 
See you later, alLigator! 
Tore ”ved roret” Falkenberg 
Krosjef, H.M. Aarhønen 
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Historiebokkomiteen 
 

Har du lyst til å finne ut mer om Aarhønens historie? 
Har du lyst å drive undersøkende journalistikk? 

Har du lyst til å skrive bok? 
 
 
Under 90-års jubileet til Aarhønen gikk noen kloke hoder 
sammen, og det ble med tiden besluttet å samle 
linjeforeningens historie sammen i en bok. Historieboka skal 
være ferdig til Aarhønens 100-års jubileum. Denne jobben 
pågår fremdeles, og komiteen ser etter nye medlemmer.  
 
For tiden består jobben i å finne informasjon og kilder til boka. 
Det finnes masse i forskjellige arkiver rundt om i Trondheim, og 
vi trenger folk til å lete og grave litt. Vi kommer også til å 
intervjue folk som kan tenkes å sitte på interessant informasjon. 
Når kildene begynner å komme på plass trenger vi folk som vil 
skrive om alle de forskjellige delene av linjeforeningens historie.  
 
 
Dersom dette virker interessant,  send en e-post til:  
joakimca@stud.ntnu.no eller smeland@stud.ntnu.no 
 
Det vil også bli lagt ut informasjon om hva som skjer med 
arbeidet på nett. 
 
 
Mvh. 
Historiebokkomiteen 
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Hyttekomiteen 

 
Aarhønen har fått en egen hyttekomité som skal arbeide med 
å finansiere, planlegge og bygge en hytte for alle som går på 
Bygg og Aarhønens medlemmer. Arbeidet er godt i gang, og 
for tiden ser vi etter en tomt i nærheten av Trondheim og 
hvilke krav vi stiller til hytta.  
 
Fremover vil arbeidsoppgavene blant annet bestå i å 
planlegge selve hytta, å skaffe finansieringspartnere og på 
lang sikt, selve arbeidet med å bygge hytta. Et mål er også å 
samarbeide med fagmiljøet på NTNU og næringslivet med 
planlegging og praktisk gjennomføring for hytteprosjektet.    
 
Hvis dette virker interessant, send en e-post til:  
kimalep@stud.ntnu.no 
 
Det vil også bli lagt ut informasjon om hva som skjer med 
arbeidet på nett. 
 
Mvh 
Hyttekomiteen   
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SLAGET I ABRAHALLEN 
Av Snorre F. Gjessing 

 
Mørket hadde senket seg over den blikkstille februarkvelden, og 
nattefrosten lå klar til å bite tak i omgivelsene. På himmelen 
speilet månen seg forfengelig i Trondheimsfjorden, mens 
stjernene nøt utsikten i bakgrunnen. Det var en magisk stemning. 
En sitrende spenning i luften som ga en sterk fornemmelse av at 
noe helt spesielt skulle skje. 
 
Ryktene hadde gått i 
ukevis om at et slag av 
de sjeldne sto for døren. 
H.M. Aarhønens stolte 
kjempere FK Steindølene 
skulle igjen måle krefter 
mot Rosenborg Oldboys, 
og det i Abrahallen, 
Rosenborgs vinterhule. 
Forventningsfulle 
supportere hadde for 
anledningen samlet seg 
foran ærverdige Hovedbygget, for sammen å sette kurs mot 
kamparenaen. De forventet en folkefest, og en folkefest ble det. 
 
Da fløyta gikk fosset Steindølene resolutt i angrep, fullstendig 
blottet for respekt og ydmykhet. Det forsmedelige 7-2 tapet fra 
forrige oppgjør var tydeligvis fortrengt, og det var ingenting i 
spillestilen som skulle tilsi at den andre banehalvdelen var fylt til 
randen av gamle storheter. Lenge lå det an til en pangåpning 
som ville overgå alle forventinger, men så kom kalddusjen. 
Mannen som i sin storhetstid ble kåret til verdens beste møtende 
spiss vendte bort to grønnkledde forsvarskjempere som om de  
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var av luft, og klinket inn 1-0 til gamlegutta. Det gikk et iskaldt 
gufs gjennom tilskuerne, og fortvilelsen var til å ta og føle på. 
 

 
Kalddusjen hadde nok satt en støkk i de grønnkledde også. 
Pasningene ble fort upresise, skuddene slappe og feilene flere. Til 
tider kokte det foran målet til Steindølene, og sisteskansen 
hadde mer enn nok med å avverge flere baller i egen not. Men 
så, som om H.M. Aarhønen selv bredde sine beskyttende vinger 
ut over kjemperne, ble laget på nytt fylt med vinnervilje og 
selvtillitt. Krøllgresset formelig brant under knottene, og den ene 
lissepasningen fulgte den andre. Tilskuerskaren sang nå taktfast 
og samstemt av full hals, kun avbrutt av wienerpølser og øl som 
sklei ned på høykant. 
 
1-1! 1-2!! 1-3!!! 1-4!!!! 1-5!!!!! Panikktilløpet hadde nå gjort 
helomvending og gått til frontalangrep på de blaserte 
pensjonistene. Frustrasjonen spredte seg, ansiktene bleknet og 
mankene ble gråere og gråere etter hvert som det gikk opp for 
dem hva som var i ferd med å skje. Innbitt kjempet de for sin 
ære. Sklitaklinger, sleipe triks og dårlig filming preget de fleste 
duellene, men dommeren lot seg ikke lure og flengende kritikk  
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bare prellet av. Til slutt ble de reddet av fløyta, og en kort pust i 
bakken var kjærkommen. 
 
Andreomgangen ble mer jevnspilt, 
og lagene vekslet på å score. 
Kampen var i realiteten punktert til 
pause, men lekre langskudd og 
magiske dribleserier fra begge lag 
gav allikevel grunn til hysterisk jubel 
og trampeklapp. Oppgjøret endte til 
slutt 4-9 i favør Steindølene.  
 
Revansjen var et faktum, og fordums 
helter måtte slukøret forlate sitt eget 
domene.  
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Åremålsdag 
Av Signe Marit Krohn Lakså & Guro Arianson 

 

Den 31. januar var det 
nøyaktig 95 år siden Hennes 
Majestet Aarhønen kom til 
bygningsfolket gjennom 
vinduet i tidligere auditorium 
2 i Hovedbygget. Dette ble 
selvfølgelig høytidelig 
markert i auditoriet hvor 
historien begynte, 
nåværende H1.  
 
Både Regent Steinar Nordal, professorer, høyheter og 
studenter fant frem finstasen for å hedre Hennes Majestet. Til 
og med Rektor Digernes møtte opp for å markere feiringen, 
ikledd burgunderrød rektorkappe for anledningen. 

 
Det hele ble innledet med 
opplesing av krøniken før 
Regenten hilste alle velkommen. 
Deretter fortalte noen av de 
eldste høyhetene historier fra 
den gang de selv studerte. Det 
var mange spennende historier 
som ble overlevert i løpet av 
den lille tiden vi var i H1. Petter 
Aune, Erik Hjort-Hansen og Per 
Kristian Larsen gjorde alle en 
kjempejobb med å dele sine 
historier. Vi fikk blant annet høre 
om pjolter og sigaraften, festing 

Figur 1 tidligere Aarhønestudenter i H1 
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på de daværende tegnesalene i Hovedbygget, og løping i 
underjordiske ganger til badstuen som var på campus. Også 
Rektor Digernes hyllet jubilanten med en flott tale. 
 
Da markeringen i H1 var ferdig, flyttet selskapet seg til 
Rådssalen, hvor det ble servert snitter og drikke. Her ble det tid 
til mingling og fortsettelser på historiene som ikke ble 
ferdigfortalt i H1. Det var god stemning og det så ut som om 
både unge og eldre moret seg i hverandres selskap. Etterpå 
var det noen som hadde det veldig gøy med å være i 
forelesning etter å ha drukket litt sprudlebrus ☺. 
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Skidag i Vassfjellet 
Av Henning Pettersen 

 
Fredag 8. Februar var det fullt liv på Vassfjellet. Vi var ca 70 
byggstudenter som ble kjørt opp med busser. Siden vi ikke 
trengte den siste bussen ble det bestemt at både pølser og 
solbærtoddy skule være gratis. Virket som de fleste var fornøyd 
med den dealen. Etter at folk hadde fått kjørt en drøy time, 
startet man opp med konkurranse i parallellslalom. Det tok litt tid 
å kåre noen vinnere, siden folk var mer opptatt av å være 
overalt andre steder enn å delta i konkurransen. Tilslutt var det 
Bård i 4 klasse og Maren i 1 klasse som viste seg som de råeste 
kjørerne. Etter dette ble alle de hoppglade med opp i bakken 
og prøvde lykken i luften. Det var mange dyktige med, men de 
aller flinkeste var Vidar (en lekker 720) og Sigri (360) i 1 klasse. Ikke 
alle er like stabile på hoppkanten, så Øyvind Sæthre 
(gjestekjører) fikk tryneprisen med et godt plantet magaplask 
over kanten. I den siste konkurransen gjaldt det ikke å være så 
flinke på ski, men mer om hvem som hadde de slueste 
akeferdighetene. Den som trakk det lengste strået var Paal i 3 
klasse, som parkerte bokstavelig talt Per (3 klasse) på de siste 5 
meterne.  
 
Etter dette begynte vi å pakke sammen og gjøre oss klare for å 
ha litt ordentlig AfterSki på kjelleren. Vi ble hentet av buss og 
deretter kjørt til kjelleren, der stemningen ble betraktelig høyere 
ved hjelp av høy musikk, kald drikke og dansing etter eggende 
alperytmer. Cowboy und indianer ble spilt x antall ganger og vil 
nok ikke bli glemt av folket på kjelleren på en god stund. Alt i alt 
en svært vellykket dag uten alvorlige skader….   
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Århønelekene 
Av Joakim Sellevold 

 
Som vi alle vet er ÅL et arrangement med løs snipp og bånn 
pedal fra morgen til kveld. Mellom øl, jäger, rundedrikk og mer øl 
kan det være vanskelig å slå fast med sikkerhet hva som skjedde 
dagen derpå. Det tenkte jeg litt på da jeg skrev denne 
reportasjen dagen før ÅL. For å dempe angsten og klarne litt 
opp i hendelsesforløpet, har jeg fylt inn tomrommene fra dette 
enestående vinterarrangementet!  
 
(Ordene i fet skrift er altså fylt inn av forfatteren i etterkant av 
selve arrangementet. Red.) 
 
4. April var det klart for vintersport i Bymarka. Bortimot ett hundre 
feststemte byggfolk troppet opp, klare for fyll og fanteri. I kjent stil 
var et dertil egnet område ryddet, og klargjort med, med 
hoppbakke og sjenkested, og stemningen var god. Da alle 
hadde fått tid til å styrke seg med spensthopp, øl og jäger, 
begynte selve de beryktede lekene.  

 
Hoppet var tvilsomt, og mange hadde skumle svev innover i 
publikum, men best av dem alle var Jørn i 2 klasse. Han/Hun  
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hoppet bortimot 2 meter, og landet etter en backflip til mye 
jubel fra publikum.  
 
Neste gren ut var trakting, i klassene herrer og kvinner. I år var det 
varierende konkurranse, og/men ingen ropte på skogens konge. 
Best av alle i klassen for herrer var Kasper i 3. klasse, med den 
imponerende tiden 1.8 sekunder. Av kvinnene var vinneren nok 
en gang Hege i 4. klasse, med tiden 2.02. Svært bra!  
 
Runden var i år lang og jævlig, og konkurransen var beinhard. 
Rundedrikken smakte død og fordervelse, og til slutt var det noen 
atleter som utpekte seg. Vinnerne for herrer ble en person med  
mange runder, og for kvinner ble det Ane i 2. klasse med litt 
færre runder. Vi er alle forvirret!  
 
Røde-kors-prisen gikk i år til Hilde etter at denne presterte å bli 
påkjørt under hoppkonkurransen. Skadeomfanget var 
begrenset, og/men hun kom seg fort/ble sendt til St.Olavs.  
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Beste kostyme gikk i år til Thomas i 2. klasse, som var kledd ut som 
en fremmedkulturell cowboy i grilldress! 
 
(Se baksiden av dette nummeret for et veldig forklarende bilde. 
Red.)   
 
Etter øvelsene gikk turen opp til Studenterhytta, der mange kom 
frem i god behold. Helge ble igjen i skauen i år! Badstua var 
varm og klam, og folk sang og skrålte frem til middagen var klar. 
Middagen bestod av jegergryte med bestikk og tallerken. Det 
smakte godt?, og Kristoffer Hagen imponerte ved å starte 
matkrig gjennom hele middagen.  
 
Etter et langt måltid gikk turen videre til peisstua og storsalen. Der 
sang og danset folk, og stemningen var bedugget!  
 
Alle gode ting må som kjent ta fyr?, og klokken 23.00 dro mange 
med buss tilbake til byen. Alt i alt en lang dag i skauen! Ett år til 
nesten gang, bare å legge seg i hard trening!  
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ByggBang – Live på Kjellern 
Av Joakim Sellevold 

 

Lørdag 19. April var det for aller første gang duket for konsert på 
Kjellern. Ideen dukket opp under Byggrevyen Laarhøna; kjente 
sanger med høy allsangfaktor og tidvis sterke harrytendenser. 
Det er ingen tvil om at oppslutningen var god… alle billettene 
forsvant på 15 minutter!    
 
For anledningen var Kjellern bygget totalt om. Skillevegger var 
revet, en scene var bygget i hjørnet til høyre for inngangen, og 
dansegulvet var publikumsområde. Litt etter litt begynte folk å 
samle seg, lyset ble slukket, og scenen opplyst i kjent ByggBang-
stil.  
 
Forventningene var store da vokalist Tørres Bøksle grep 
mikrofonen og ga en kort introduksjon før det hele startet for fullt. 
Stødige rytmer fra Kim Paus på bass og Fredrik Hausmann på 
trommer la grunnlaget for kjente og kjære bygg-hits. På sologitar 
var Åsmund Strandgår, akkomgnert av Are Kullerud på 
rytmegitar og Richard Larsen på keys. Coverlåtene var godt 
tilpasset publikumet, med høyt innhold av Guns n’ Roses, de 
Lillos, en medley av fotballsanger, og selvfølgelig Brandenburger 
Tor. Publikum sang med det de klarte, og stemningen var i taket. 
 
Tiden går fort når man har det gøy, og etter konserten var over 
bar det ned på samfundet for de fleste. Tekniker Stein Are Berg, 
altmuligmann Nils Smeland og rigger/groupie Jostein Fåland skal 
også ha en velfortjent takk for jobben de gjorde før og under 
konserten. Konserten var en braksuksess, og vi kan bare håpe at 
noe lignende vil skje igjen. Vi vil ha mer!  
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H.M. Aarhønens Hovedstyre 2008-2009 
 
 
 
Kanzler Thomas Sandene 
Kanzler er studentenes øverste leder i Hennes Majestets Aarhønens Rike og 
leder for Hovedstyret.  
 
Thomas er en jovial soldat, som nå har tatt over 
stillingen som kanzler i Aarhønen. Det  forventes 
mye av han etter hans tidligere bragder som 
Nettmester i Hovedstyret. Thomas er glad i øl, 
og utover kvelden føler Thomas ofte at ølen er 
glad i han også, på en litt symbiose-aktig måte. 
Når Thomas ikke er opptatt med å kladde på 
kvinnelige (eller mannlige) medlemmer av 
styret, er han ofte å finne på kjelleren, ettersom 
det er på slike plasser han trives best. 
 
 
 
 
 
Vice-Kanzler Joakim Carlsønn Sellevold 
Vice-Kanzler er forrige periodes Kanzler. Vice-
Kanzler skal med sin veldige viten og erfaring 
bidra til kontinuitet i organisasjonen.  
 
Joakim er 22. og går i 3. klasse Konstruksjon. 
Denne karen har vært med i Aarhønen en 
stund nå, og fortsetter som en (forhåpentligvis) 
eldre og visere ressursperson i Hovedstyret. Han 
var Kanzler i fjor, og tidligere var han ofte å se 
bak baren på Kjellern, der han hadde ansvar 
for spriten. Der finner du ham forresten 
innimellom fremdeles…   
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Financeminister Hilde Ersland  
Financeminister er ansvarlig for å holde orden på Hennes Majestets 
Hovedstyres veldige rikdommer. Alt som koster penger eller som kan gi 
avkastning skal gå gjennom Financeministerens hender. 
 

Hilde er en blid jente fra Haugesund (men hun 
er ikke narkoman). Hun er 21 år gammel og 
går nå i andre klasse. Det er lett å kjenne igjen 
Hilde på det store blonde håret. Men det må 
sies at det er bare utenpå at denne jenta er 
blond. Selv om hun kan være litt vimsete til 
tider klarer hun på et vis å holde styr på 
økonomien. Hilde liker å være tilstede der det 
skjer og er ivrig på dansegulvet. Hun hadde litt 
erfaringer med seg da hun trodde inn i sin nye 
stilling. Hun har nemmelig vært økonomisjef på 
kjelleren, men nå har hun fulgt videre i Paal's 
fotspor og blitt financeminister. 

 
 
 
Notarius Publicus Ina Birkeland 
Notarius Publicus har ansvaret for å nedtegne alle aktiviteter i Hovedstyret, 
og forvalte H.M. Aarhønens arkiv samt besørge all korrespondanse. 

  
Ina går i 2. klasse og er 20 år gammel, hun 
kommer fra det blide Sørland, nærmere 
bestemt Mandal. Hun trives i lystig lag sammen 
med venner og er ofte å finne på Kjelleren, 
dette resulterte i et år som ølsjef i krostyret. Nå 
er hun sekretær i Hovedstyret. Det sier seg selv 
at Hovedstyret legger mange snedige planer 
hver gang det samles, derfor trenger vi en 
person som fortløpende kan nedtegne våre 
gjøremål og fremtidige planer, til bruk og 
referanse senere. 
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Nettmester Helge Bakken 
Nettmesteren er H.M. Aarhønens datafaglige guru. Han har ansvar for 
internettsidene til Hennes Majestet og e-post til og fra H.M.  

 
Helge er 21 år, går i andre klasse og kommer fra 
Drammen. Helge er vår mann på PC. Denne 
karen tenker i baner som vi dødelige aldri helt 
kan  
forstå, med kompliserte planer om nettsider og 
informasjonsutveksling. Helge er aktiv, han 
haster alltid fra sted til sted, og liker å ligge litt på 
forskudd. Han er litt beskjeden, men prater aktivt 
når du får dratt han igang. Helge er heller ingen 
fremmed mann på Kjellern. 
 
 
 

 
 
 
 
Redacteur Kristoffer Hagen 
Redacteuren har ansvar for linjeforeningens blekke, Spikers Kårner. Den gis 
ut 4-5 ganger i året. 

 
Kristoffer en gutt på 23 år som går i andre/tredje 
og kommer fra Sola, like utenfor Stavanger. Som 
redaktør for sin egen (og litt bygg sin) avis tok 
Kristoffer et stort steg i retning av hans ultimate 
mål, verdensherredømme. Kristoffer er glad i en 
god/dårlig spøk, og setter pris på at andre også 
er det, ellers kan det bli pinlig. Kristoffer har 
dessuten fått vite at ingen i første klasse liker 
han, noe han synest er utrolig morsomt, noe 
annet han synes er morsomt er når folk faller og 
slår seg på en komisk måte. 
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Ceremonimester Maren Boon Mundal  
Ceremonimesteren er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av det 
seremonielle ved Hennes Majestets mange arrangementer. 
 
Maren er en søt jente som kan det 
meste. Hun har nå tatt på seg å lage 
heidundranes fester for Hennes 
Majestets medlemmer. Maren er 21 år 
og går i første/andre klasse. På revyen 
våknet Maren opp etter et nachspill og 
lette ettter skjørtet sitt og brillene sine, og 
siden har hun vært med på alt som går 
an å være med på. Skjer det noe er 
Maren på pletten, men først etter en 
liten joggetur. Hun er livlig og lett å 
snakke med. Maren liker alle, og alle liker Maren. 
 
 
Skogvokter Thanh Ngan Nguyen 
Skogvokteren har det overordnede ansvaret for fadderperioden, og skal 
vokte Hennes Majestet ved høytidelige anledninger. 
 
Thanh Ngan er en stor jente på 21 år, går i 
andre/tredje og kommer fra Elverum. Enkelte 
paranoide innbiller seg at hun egentlig er på 
oppdrag for Viet Cong i Norge for å finne ut om 
forholdene er klare for ze Russians til å 
innvadere oss i nord, og at hun planlegger å ta 
over hele NTNU med sin fadderarmé gjennom 
underjordiske ganger hun har gravd ut i 
høgskoleparken?, men tro det eller ei; dette er 
ikke sant. Derimot er  det sant at hun er en 
irriterende perfeksjonist som må prøve å gjøre 
alt 110 %,. Thanh Ngan har et rart hode. Hvis det 
hadde gått an å ta en titt oppi der, ville du 
funnet haugevis av alfabetiserte skuffer og 
skap. Merkelig nok lar hun seg lett fascinere av 
hvordan mais poppes til popkorn. 
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Sjæfus Blæstus Annette Sørensen 
Sjæfus Blæstus er ansvarlig for å bringe all informasjon fra H.M. Aarhønen 
ut til medlemmene. Dette skal gjøres på en mest mulig engasjerende og 
kreativ måte. 

 
Annette representerer stadig bygg på byn, 
med lånt handlevogn og sprittusj bart er hun 
litt av et syn. Med sitt snille ansikt og store smil 
kan man av og til bli i tvil, om det vi skriver her 
er sant? Er hun snill pike eller fyllefant. Hun får 
det ofte som hun vil, selv om slåssing i 
busskøen noen ganger må til. Trakterdama 
kalles hun, og det er ikke uten grunn.  Hun 
lager rølpefyll på sin vei, og hvem vet? 
kanskje blir neste barteoffer nettopp deg! 
 
 

 
 
Krosjef Tore Lie Falkenberg 
Krosjefen er kontaktleddet mellom Hovedstyret og Krostyret. Hans jobb er å 
samkjøre styrene og passe på at beskjeder formidles videre. 
 

Tore er en går i andre og kommer fra 
østlandet en plass. På mysterisk vis klarte 
dette kreket å vinne det prestigetunge 
vervet Kjellersjef i 2008. Det kom frem sterke 
indisier på valgfusk, men Tore selv påstår 
han vant fordi han lager sinnsykt gode 
egenkomponerte drikker og dessuten har 
bra dametekke. Tore sier han brenner for 
kjelleren og er glad i å sjefe. Han ofte å se 
på dansegulvet der han utøver sitt 
dametekke, ellers er han å finne på 
Lerkendalsbygget der han jobber med å 
regne på STAG. 
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H.M. Aarhønens Krostyre 2008-2009 
 
Krosjef Tore Lie Falkenberg 
Tore er den store sjefen på kjelleren. Han har 
ansvaret for å holde kontroll på alle 
småsjefene som løper rundt på kroa vår. Ved 
flere anledninger har Tore vist sine kreative 
bevegelser på dansegulvet, og legger ikke 
skjul på at han har noe spesiell måte å danse 
på. Tore har alltid en god latter på lur og er 
utrolig lett å komme i kontakt med. Hvis du 
har noen gode forslag på festligheter, er aldri 
Tore vanskelig å overtale!" 
 
Økonomisjef Jill Kristina Nordhus 
Jill er vår skarrende bærumschick og 
sjefsøkonom på Kjelleren. Bedriften skal gå i null 
og  noen må jo passe  på at ikke øl- og  
spritutgiftene går over alle grenser. Jenta kan 
sine tall,  men er skjelden å se sittende stille med 
slikt. Jill er glad i alt og ALLE! 
Hvem har hun ikke snakket med,og hva er hun 
ikke med på?? Check please! 
 
 

 
 
Blæstesjef Fredrik Hausmann 
Fredrik er blæstesjefen vår. 
Noen ganger får Fredrikk skikkelig lyst til og bare 
blæste og blæste og blæste... 
Da kaller vi han bare blæste-Haus! 
Han ligner litt på Titten Tei i grunn, 
men det er ikke han, det er blæste-Haus. 
Dessuten er han en klysete pappagutt 
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Spritsjef Maria Kristiansen 
Maria er litt annerledes fra oss andre i styret. Hun er 
norlending og ble kvotert inn i henhold til politisk 
korrekthet. Der er Maria som står for spriten på 
kjelleren. Hun mikser deg gjerne en drink, mest 
sannsynlig en rosa, men er ikke vansklig å be hvis det 
ikke faller i smak. 

 
Ølsjef Herman Bjørn Smith 
Herman Bjørn er Ølsjef 
Herman liker øl. 
I tillegg har han en eksjonelt 
god nese for permium vare. 
Herman er dessuten det barskeste medlemmet 
av krostyret. 
”Hej, du sitter och stirrar...!” 
 

 
Barvaktsjef Ola Randby 
Ola er vel rett og slett det man kan karakterisere som 
en kjærnekar, med glimt i øye og alltid et smil på lur. 
Hvis du ikke ser han bak baren er det fordi du ikke 
befinner deg på byggkjelleren.  Ber han om din hjelp 
til å stå i baren, er det eneste korrekte svar:" Ja, 
selvfølgelig, med største glede!!" "...jag vet du vil ha 
mej!" 
 
Vedlikeholdsjef Arild Kind Halvorsen 

Vår vedlikeholdsjef på kjellern er Arild. På 
kjellern fungere han som snekkeren. Er en 
skrue løs, eller hvis noe må fikses eller 
bygges er Arild vår mann. Og hvis dere i 
deres  beruselse mot formodning skulle 
finne på ødlegge noe på kjelleren er Arild 
der på pletten med hammer og spiker. 
Akkurat som Phoebe i Friends er Arild 
også "in charge of cups and ice". Ellers er 
Arild en veldig god gutt, og er ikke tund å 

be på dansegulvet eller vansklig å komme i god samtale med om du 
skulle treffe på han en kjellerkveld. 
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AKT 2008 
 
Revysjef Henning Lotherington 
Henning har vist seg å ha uante 
talenter. Helt uanmeldt kom han og tok 
AKT 2008 med storm. Nå er han sjef for 
det hele og har ansvaret for at AKT 2009 
blir minst like bra. 
Henning skal prøve å lære seg å steppe 
før neste revy. 

 

 
Økonomisjef Idun Rømcke Høiseth 
Idun er en gammel traver i styrene til 
H.M. Aarhønen og skal denne gangen 
holde orden på økonomien til AKT. 

 
 
 

 
 
Teknisk sjef Øyvind Hjort 
Øyvind er høy, mørk og mystisk. Han har 
ansvaret for alt det tekniske i revyen, noe 
vi har stor tro på at han klarer ettersom 
han jobber med slikt på Samfundet. Nå 
gjenstår det bare å se om han blir den 
neste Stein Are. 
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Kapellmester Morten Engen 
Morten er en rocka fyr. Han har 
ansvaret for at ByggBang gjør en 
fantastisk opptreden i revyen. Dette 
klarer han lett, siden han er en 
eminent gitarspiller. 

 
 

 

 
 
 
 
 
Blæstesjæf Lise Lotte Pedersen 
Lise har ansvaret for at revyen får 
både aktører og publikum. Dette 
håper vi at går fint siden hun er en 
brautende nordlending. 
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Industrikontakten 2008 
 
 
 

Christian Berg 

 
 
 

Kim A. Paus 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sissi Chen 

 
 
 

Paal E.N. Garborg 
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Magnus  Brubakk 

 
 
 

Hege Sølvernes 

 

 
 
 
 
 

 
Yvonne Skaare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Industrikontakten fortsetter 
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Rettsak anno 2008 
 
Dommer: 
Det skal i aften behandles fem saker, av meget graverende natur. 
Hele fem personer har på ett underfundig vis klart å la seg bli 
foreslått som kandidater til Hennes Majestets Høyeste ordenstegn. 
Dette er en hedersbevisning som Hennes Majestet ved enkelte 
tidligere anledninger har latt dele ut. Det viste seg imidlertid snart å 
være noe suspekt ved de nominerte personer. Ved nærmere 
gransken har det vist seg at det var all grunn til å trekke 
nominasjonen i tvil og Hennes Majestet har derfor besluttet å stille 
dem alle for retten. 
 
De anklagede er: 
Arild Holm Clausen 
Jan Moksnes 
Ragnhild Kvame Øvrevik 
Kim Paus 
Stein Are Berg 
 
Kan de anklagede tre frem! 
 
De anklagede har ikke tidligere vist seg kapabel til å føre ordet selv 
og vil derfor ikke slippe til under rettsaken. Hennes Majestet har 
imidlertid latt oppnevne en kløktig aktor og en måtelig forsvarer. En 
rimelig rettssikkerhet skulle dermed være sikret. 
 
Hennes Majestet er her i kveld på sin 95. bursdagsfest. Hun krever nå 
en rettferdig rettergang. Anklagene er alvorlige. 
 
Forsvarer: 
Jeg må få protestere... 
 
Dommer: 
AVSLÅTT! Kan tiltalte Arild Holm Clausen reise seg! 
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Aktor: 
Ærede dommer. Denne forbryteren som står foran deg har så 
mange synder på sin samvittighet at jeg nesten ikke vet hvor jeg 
skal begynne. Hans generelle oppførsel og higen etter å forandre 
det som allerede fungerer er graverende. Han startet som foreleser i 
K-MEK 1, men dette var ikke godt nok for Clausen. Så 
oppmerksomhetsyk som han er, holdt det ikke å undervise i et 
allerede eksisterende fag. Han besluttet derfor å endre alle 
mekanikkfagene som de stakkars byggstudentene må gjennom. 
Hans motivasjon for dette var beviselig å kaste skygge over andre 
forelesere. I tillegg er den tiltalte ikke snauere enn at han har utviklet 
sin helt egen stil for å vaske av tavlen. Dette har han åpenbart gjort 
for å slite ut studentene ved å utnytte forelesningene fullt ut. Verst 
av alt er det likevel at den tiltalte også har påført SiT Tapir 
omsetningstap ettersom hans forelesningsnotater er et læreverk 
verdig.  
 
Forsvarer: 
Jeg protesterer… 
 
Dommer: 
Avslått! 
 
Aktor: 
Tiltaltes navn dukker også opp i andre saker. Da aktoratet trodde at 
den tiltalte hadde trukket seg tilbake fikk vi nyss om at han har 
sendt ut en dobbeltgjenger, dette for å forvirre byggstudentene. 
Ved å sende dobbeltgjengeren til disse arrangementene har han 
sikret seg enda bedre tid til å spekulere i måter et moment kan 
knekke pekestokker og byggstudentenes moral på. Den tiltalte har I 
tillegg ett destruktivt konkurranseinstinkt, og skal alltid være først og 
best. Ikke bare vil han være bedre enn andre foreleserne på 
gløshaugen, han vil også alltid være den raskeste opp 
høyskolebakken. Med lange spenstige bein har det vist seg helt 
umulig å holde følge med denne mannen! 
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Dommer: 
Takk det holder. Tiltalte kan sette seg. Kan tiltalte Jan Moksnes reise 
seg? 
 
Aktor: 
Den tiltalte er siktet for grov diskriminering. Da han for snart ti år 
siden, nærmere bestemt i 1999, var med blant ildsjelene som startet 
Næringslivsringen. En gruppe representanter fra Byggebransjen 
samlet da sine enorme ressurser og gikk sammen for å terrorisere, 
ikke bare studentene, men hele Fakultet for Bygg- og Miljøteknikk 
(som det het da). Et totalitært regime ble innført og tiltalte har sittet 
som Koordinator i Næringslivsringen for å effektivisere denne 
undertrykkingen. Skalkeskjulet var at Byggstudiet skulle bli mer 
”spennende” og ”relevant”, sannheten var vel mer at Næringen 
ville frarøve studentene sin frihet slik at de skulle tilbringe mer tid på 
lesesalene for å lære seg å jobbe som slaver for de høye herrene i 
Næringslivsringens medlemsbedrifter. 
 
Forsvarer: 
Jeg MÅ få protestere! Dette er bare indisier… 
 
Dommer: 
Protest AVSLÅTT. De kan fortsette aktor, jeg finner dette meget 
interessant. 
 
Aktor: 
Den tiltalte har gjort mye for å utnytte fattige studenter som billig 
arbeidskraft. Som leder for prosjektet for sommerjobbgaranti 
gjennom Næringslivsringen har han tvunget akademikerne ut fra 
lesesalene og ut i søla på byggeplassen. Der de tilsynelatende 
skulle få arbeidspraksis og lære hvordan teori skal omsettes til 
praksis, ble studentene i stedet satt til å jobbe for luselønn i mangel 
på polsk arbeidskraft. 
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Forsvarer: 
PROTEST! Sommerjobbgarantien er et viktig tiltak for å sikre studenter 
arbeidspraksis de ikke kan få senere i livet. 
 
Dommer: 
Avslått. 
 
Aktor: 
Tiltalte har også ved flere anledninger forsøkt å bestikke Hennes 
Majestet Aarhønen. Næringslivsringens støtte til Fadderperioden har 
i mange år økt for at linjeforeningen skal jobbe aktivt med å lokke 
enda flere sjeler inn i Byggenæringens tjeneste. Hvis det har vært 
tilløp til uro i rekkene og opprør blant noen studenter, blir disse raskt 
tvunget til stillhet ved å tilby økonomisk ”hjelp” til prosjekter som 
blant annet ny Aarhøneklukk. 
 
Om ikke alt dette var nok, så har tiltalte nå begynt å sette inn 
nådestøtet for å korrupere utdanningen helt. Etter de siste års 
utdanningsreformer har han funnet ut at hvis man ser på 
mulighetene for å forandre oppbyggingen av studiet totalt, så vil 
kaoset bli komplett for studenter og forelesere. At initiativet til å 
involvere næringen i utdanning og forskning vil føre til noe 
konstruktivt har aktoratet ingen tro på. 
 
Dommer: 
Takk det holder. Tiltalte kan sette seg. Kan tiltalte Ragnhild Kvame 
Øvervik reise seg? 
 
Aktor: 
Ærede dommer, dette er en svært så innviklet sak. I løpet av fire og 
et halvt år har det vokst seg et fjell med mistenkelige saker hos 
aktoratet hvor tiltalte figurer på flere suspekte måter. Vi kan ikke 
lenger sitte stille og se på tiltaltes ramponerende korstog gjennom 
hennes majestets rike. Vi vil i løpet av denne saken vise at den 
tiltalte fortjener å bli dømt til lovens strengeste straff. 
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Den tiltaltes sykelig maktbegjær viste seg svært tidelig i hennes 
akademiske karriere. Allerede ved Hennes Majestets strenge 
prøvelser banket hun hele hovedstyret til underkastelse med sin 
fryktinngytende sumoteknikk. Dette skulle vise seg å være starten 
på hennes terrorvelde over Hennes Majestet. 
 
Forsvarer: 
Jeg protesterer! 
 
Dommer: 
Protest avvist! 
 
Aktor: 
På hennes første generalforsamling tvang hun seg inn i krostyret 
alene ved utsagnet ”eg vil inn i styret!”, med sumobrytingen friskt i 
minnet kunne ikke generalforsamlingen gjøre annet enn å 
applaudere henne inn i styret som barvaktsjef.  
 
Etter et år i styret fikk hun blod på tann, og skydde ingen midler for å 
fremme sin sak. I alle sine verv har hun jobbet hardt for å stille alle 
andre i skyggen med sin punktlighet og presisjon. På denne måten 
klarte den tiltalte å skremme alle motkandidater fra å stille som 
krosjef ved neste valg. Hun prøvde endog å femstille et behov for 
kontinuitet som grunnen til at hun måtte velges. 
 
For å gjennomsyre Hennes majestets rike ytterligere og få kontroll 
med Hennes majestets aktiva lot den tiltalte seg så velge til 
Industrikontakten. Med listige trekk tok det ikke mer enn et år før hun 
hadde eneveldig makt som leder. Tiltalte hadde på dette punktet 
totalt kontroll over Hennes majestets og hennes undersåtter. Tiltalte 
kunne nå med letthet trekke i trådene og orkestrere sin egen 
høyhetsutnevnelse, og med dette kan hun fullføre siste steg av sin 
intrikate plan.  
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Forsvarer: 
Jeg protesterer, når ble det ulovlig å streve dag og natt for Hennes 
Majestet? Slik opptreden bør belønnes, ikke straffes. Og aktoratet 
har lagt frem påstander om at tiltalte kontrollerer et terrornettverk, 
men har ikke klart å bringe frem et eneste vitne. 
 
Dommer: 
Protest avslått, man trenger ikke vitner for å ivareta rettsikkerheten.  
 
Aktor: 
Som kjent er tiltalte forlovet med den tidligere dømte H.H. 
Surresvanen, og deres plan om å skape en helt ny generasjon med 
små høyheter, som vil terrorisere Hennes Majestets rike uten stans i 
de kommende generasjoner, vil kunne fullbyrdes. Ærede dommer, 
dette må ikke skje!  
 
Forsvarer: 
Ærede dommer, aktoratet kommer her med helt absurde 
påstander. At tiltalte har en plan bak alt sitt harde arbeid for 
Hennes Majestet er ikke annet enn konspirasjonsteorier. Aktoratet 
hevder at tiltalte kun synger søte toner for å fremme seg selv og sin 
plan, da den tiltalte i to år var abbed i det såkalte koret semen fikk 
vi ved flere anledninger bevist det stikk motsatte. Og jeg må jo 
trekke frem tiltaltes engasjement ved å arrangere klassefest viser 
tydelig….. 
 
Dommer: 
Takk det holder. Kan tiltalte Kim Aleksander Diesen Paus reise seg? 
 
Aktor: 
Ærede Dommer. Tiltalte har i en årrekke hatt tillitsverv i Hennes 
Majestets rike. Gjennom hele sin tid har Hennes Majestet stilt store 
spørsmålstegn ved hans fremferd. Han har i sin tid i styrene på svært 
mistenksomt vis bekledd rollen som kapellmester i revyen, dette på 
tross av at han offisielt aldri har vært med i AKT-styret. Hennes  
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Majestet hadde i så måte ingen kontroll på hva han drev med i 
denne tiden. Ærede dommer, han kan ha gjort hva som helst!  
 
Forsvarer: 
PROTEST! Ærede dommer, selv om tiltaltes oppførsel riktignok er 
suspekt, er den ikke i seg selv kriminell. Dette er kun indisier og 
antagelser! 
 
Dommer: 
Avslått! Vennligst fortsett… 
 
Aktor: 
Det skal nevnes at den tiltalte har vist sterkt engasjement hva angår 
anskaffelsen av fargerike skjorter og ny sangbok til Hennes Majestets 
folk. Ved første øyekast virker dette uskyldig, til og med prisverdig. 
Men sannheten er den at tiltalte har gjort alt dette for å stille seg 
selv i godt lys, og dekke over en grusom forbrytelse. Da tiltalte et lite 
øyeblikk var uten oppsyn på kjelleren, gjorde han seg nemlig skyldig 
i å ødelegge en hel handlevogn med øl. Forbrytelsen ble begått 
under skjerpende omstendigheter, da tiltalte på tidspunktet var 
ølsjef! Dette representerer et grovt tillitsbrudd! Ærede dommer, 
denne vanekriminelle fortjener Rikets strengeste straff!   
  
Dommer: 
Takk det holder. Tiltalte kan sette seg. Kan tiltalte Stein Are Berg reise 
seg? 
 
Aktor: 
Den tiltalte Stein Are Berg har i lang tid bedrevet suspekte 
handlinger under Hennes Majestets vinger. Tiltalte er uten tvil grisk, 
ettersom han i verv i hovedstyret til stadighet har stilt seg i veien for 
innkjøp av nytt matlagingsutstyr til studentene. Når han derimot selv 
ønsker seg noe nytt, grafser han til seg penger fra Hennes Majestets 
hardt tiltrengte fond, og kaster bort midlene på noe som best kan 
beskrives som en avansert grammofonhøytaller.  
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Til stadighet terroriserer den tiltalte AV-tjenesten i sin higen etter å 
klå og fikle med audiovisuelt utstyr. Hans sykelige fasinasjon av 
elektronikk og moderne teknologi kjenner ingen grenser, ei heller 
hans evne til å la dette gå utover andre. Dette har blant annet gått 
ut over Kjeller’n, der lydanlegget aldri får fred fra 
kleptomanfingrene hans.  
 
Når dette er sagt er hans groveste gjerning imidlertid verre enn alt 
annet. Det er nemlig en sedelighetsforbrytelse! Ikke nok med at 
tiltalte på det groveste misbruker sin makt i hovedstyret for å vinne 
pikenes gunst, men han har ved flere anledninger også revet i 
stykker sin egen bukse kun for å vise seg frem for uskyldige piker. 
 
Forsvarer: 
PROTEST! Ærede dommer, det kan ikke bevises at jentene var 
uskyldige!  
 
Dommer: 
Avslått! Vennligst fortsett… 
 
Aktor: 
Takk, jeg har intet mer å tilføye.  
 
Dommer: 
Jeg takker for interessante innlegg fra begge parter og retter en 
spesiell takk til Forsvaret som i denne saken uomtvistelig har hatt 
den vanskeligste oppgaven. Juridisk sett har imidlertid Deres 
anstrengelser har vært fullstendig bortkastet da Hennes Majestet 
allerede har avgjort skyldspørsmålet. 
 
Hennes Majestet er meget barmhjertig. Hun aksepterer derfor Aktors 
og Forsvarers ønske om at de tiltalte idømmes Rikets strengeste 
straff! 
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Størrelsen på boten de tiltalte ilegges beregnes etter følgende 
formler: 
 
Arild Holm Clausen: 
Bot: (Antall knekte pekestokker – antall opptredener i AKT) * SiT 
Tapirs omsetningstap grunnet gode notater = 879,56 NOK 
 
Jan Moksnes: 
Bot: (antall prosjekter for å styrke Byggstudiet) x (antall år som aktiv i 
Næringslivsringen) – (økonomiske bidrag i kroner til Hennes Majestet 
Aarhønen gjennom Næringslivsringen) = 879,64 NOK  
 
Ragnhild Kvame Øvrevik: 
Bot: ( Antall kroner tilført hyttefondet – Antallet 
Hovedstyremedlemmer banket) * Antall timer på kjellern = 879,55 
NOK 
 
Kim Aleksander Diesen Paus:  
Bot: (Antall offisielle verv - Antall uoffisielle verv) * antall ødelagte øl i 
handlevogn= 879,89 NOK 
 
Stein Are Berg: 
Bot: (Antall besøk avlagt ved AV-tjenesten – antall timer tilbrakt ved 
mixebord )* antall bukser spjæret = 879,82 NOK 
 
Dere dømmes også til å bære 1. gren av Hennes Majestets smertens 
leie med titlene: 
 
Arild H. Clausen:  H.H. Høy Gang 
Jan Moksnes:   H.H. Koordinatoren  
Ragnhild Øvrevik   H.H. Sumo 
Kim A. Paus:    H.H. Handlevogn 
Stein Are Berg:   H.H. Buksespjæreren  
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Først en liten definisjon: 

Kyss er å berøre en annen persons lepper med sine egne 
lepper. Kyssing betraktes som et uttrykk for ømhet og 
hengivenhet eller kjærlighet. Kyssing er tillært handling, 
beslektet med handlingen å vaske hverandre slik man kan se 
hos dyr. En del ikke-menneskelige primater kan også vise 
kyssehandlinger. Kyss kan være en hilsning, handle om 
seksuelt forspill eller ha en religiøs betydning. 

 
Visste du at… 
- En meget full eksruss har klart å pisse på veggen OVER 
pissoaret på kjellern. En stor bragd da pissoaret allerede står 
veldig høyt oppe på veggen. 
- Maria (1.klasse) og Hermann (1.klasse) ble observert 
kyssende på kjelleren på russefesten. 
- Nakenbading var poppis etter Jonathanfesten. 
- En pervers trønder filmet Vidar (5.klasse) og Christian 
(5.klasse) i det de iherdig prøvde å få festningen til å blomstre 
under russefesten. 
- En fyr i krostyeret (Ola 1.klasse) snubla i sine egne 
tommeltotter og klarte så å komprimere tohundre kroner pant 
med et stjerneformet nedslag. 
- Samme person mangler ordet ”trakt” i sitt vokabular, det 
nærmeste han kom var ”buen”. 
- 5.klassingene benytter seg av barnearbeid; ved anskaffelse 
av H.H.Jonathan. Barn bosatt ved Jonsvannet fikk 100,- og en 
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kvikklunsj for å skaffe gjedda. 
- En forvirra engelskmann på konferanse havnet på 
nachspielbussen etter Jonathanfesten, noe forvirret tilbrakte 
han flere timer på nachspiel med å klage 
- Piano-mannen Richard (5.klasse) var særdeles misfornøyd 
etter ÅL, da han tok en cowboystrekk etter badstua som varte 
helt til en halvtime før bussen gikk, og dermed gikk glipp av 
pianospillingen... 
- Stein Are (5.klasse) fant ut det var en god ide å drikke opp 
sjampis-rester fra ølkrus klokka 6 på morgenen under 
Jonathannachspielet... 
- Thomas og Thanh Ngan (begge i HS) har blitt sammen! 
- Nils (5.klasse) ville stenge kjelleren kl.21.15 og begynte å kaste ut 
folk under russefesten 
- Audun (2.klasse) har mistet en sokk. Gi besjed om du finner den. 
- Ryktene vil ha det til at Eirik Rogn Aune (2.klasse) stiller som 
Ungkaren i neste utgave av programmet på TVNorge. 
 
 
Dersom du sikker på saftig info, troverdige rykter eller sensitiv 
infomasjon: Send en mail til vår nye Sladder-spaltist Margrethe 
Ollendor ollendor@stud.ntnu.no eller til redaktør på 
kristoha@stud.ntnu.no. 
 
Alle rykter med et snev av sannhet kommer på trykk! 
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Månedens Blinkskudd! 
Tatt av Annette Sørensen (1.) 

 

 

Vår nye Kanzler Thomas,  
vinner av beste kostyme under ÅrhøneLekene! 


