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Nye styrer, revy, bursdagsfest, ÅL og litt til! 
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Hallo hallo! 

Dette blir da min jomfruutgivelse av Spikers Kårner som nyvalgt 

Redacteur. Det sies at første gang ikke alltid blir like bra som 

forventet, men god innsats har vist seg lønnsomt, og jeg er til 

slutt veldig fornøyd med resultatet. 

 

Når det gjelder Spikers i året som kommer, har jeg snust litt på 

en del ideer til noen nye og muligens faste innslag. Det ene 

innslaget har jeg kalt ”Reisebrevet” og vil inneholde ulike 

fortellinger om tilsværelsen til forskjellige byggstudenter som er 

på utveksling. Ellers har jeg tenkt til å ha flere quizer og andre 

rebuser/oppgaver. Du skal ikke se bort ifra at noe av dette 

dukker opp allerede i neste nummer, som vil bli utgitt en gang 

før sommeren.  

 

Til slutt vil jeg oppfordre alle til å ta 

kontakt dersom de ønsker å skrive 

noe, enten det er om et spesielt 

arrangement eller bare en liten tekst 

om noe som måtte være av interesse. 

Jeg tar imot alle innslag med et åpent 

sinn. Send en mail til 

ingebobo@stud.ntnu.no dersom du 

får et brennende ønske!  
 

Ingeborg Skarholt Bølviken 

Redacteur i H.M. Aarhønen   

mailto:ingebobo@stud.ntnu.no
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Byggstudenter! 

 
Skulle ikke våren komme nå? Skoa lekker og kroppen skriker 

etter varmere vær! 

 

Dette er mitt siste Klukk. Det har vært et veldig ålreit år bak 

spakene og jeg vil oppfordre de med en liten Kanzler i magen 

til å vurdere det samme. Nå kaster jeg ballen over til den nye 

og hvis han er halvparten så god til å Kanzlerere som han er 

på trommer skal nok linjeforeningen klare seg enda et år. 

Lykke til Fredrik! 

 
 

Takk-for-meg-klukk  fra  

 

 

 

 

Mort1 Eng1 

(Vice-)Kanzler i H.M. Aarhønen 
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Takk for det, Morty Sporty! 

Ja vel sa folk! Da var en era over og en ny er så vidt begynt. 

En gammel gitarhelt har gått av og en som ikke kan mer enn 

et par akkorder har troppet på. Heldigvis er det ikke 

ferdighetene på gitar alene som avgjør om man blir en god 

Kanzler eller ei. Jeg må få understreke at jeg mener Morten 

har gjort en fremragende jobb i sitt år ved roret, og mitt mål er 

så godt som mulig å hoppe etter Wirkola. Jeg må da få legge 

til at bustehodet fra Brandbu er gammel deltaker i 

kretsmesterskapet i både stille lengde og stille høyde en gang 

tilbake på 90-tallet, så han har gjerne sine fordeler når det 

gjelder hopp også. 

 

Vel, da får det være nok fjas. Hvis folk ønsker kontakt med 

meg de nærmeste ukene, så kan 

de sende telefax eller brevdue, 

for jeg tar meg en liten tur til Kina. 

Snakkes når jeg kommer tilbake, 

da nærmer det seg endelig enda 

en eksamensperiode :D 

 

God påske da byggfolk! 

 

有一個好假期 -klukk fra 

 

 

 

Fredrik Hausmann 

Kanzler H.M. Aarhønen 
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Hei hei!  

Ja dette blir da mitt første innlegg som krosjef. Etter et 

spennende valg var det tilslutt jeg som endte opp med det 

videre ansvaret, og sammen med en dyktig gjeng ble vi 

kastet rett ut i arrangering av ÅL. Med strålende vær, musikk, 

noe å leske seg på og en bråte med godtfolk ble det en 

herlig dag ute i løypa, men jeg må beklage og tar all kritikk for 

at runden ble noe kaotisk. Nå før sommeren har vi to 

arrangementer: 

 

20.mars blir det O’store kjellerfest som blir siste langåpent før 

eksamenstid. Her blir det ølstafett og ludøl mellom kjellerne. 

Semifinalen i ludøl holdes på byggkjelleren og jeg håper at 

folk stiller opp og heier. 

 

10.april er det full før barnetv. 

 

Ellers vil kjelleren ha kontortid hver fredag kl 12-13. Det kommer 

nærmere beskjed om salg av 

bonger og lignende. Bare å sende 

mail til thorjog@stud.ntnu.no hvis 

du lurer på noe, har tips til 

arrangementer, drinker, hva som 

helst.  

 

Husk 20. mars og 10.april, det 

kommer til å bli konge! 
 

Thor Johan Gamlem 

Krosjef i H.M. Aarhønen 

mailto:thorjog@stud.ntnu.no
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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, 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. 

Engen rimer på Schengen, noe som også 

passer fint ettersom Morten faktisk 

kommer fra ett av de 26 

medlemslandene. Ellers er han med det 

bustete håret og den rare gangen 

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. 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 den nye 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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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 Rythum Haug 

 

Ellen Bogfjellmo 

 

Martine Firing 

 

Henrik Røer 
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Byggrevyen 2010 – ”i 3D” 

Tekst: Paal André Slette 

 
Etter en heidundranes revyhyttetur, omtalt i SK 01-2010, vendte en 

sliten gjeng tilbake til byen søndag 11. januar, og etter én dag hvile 

satte arbeidet med årets revy inn for fullt. Det krever mye arbeid å 

stable en revy på bena i løpet av fire uker, revygjengen tok 

utfordringen på strak herrearm (hvis det er lov å si det…). 

 

Tre ganger i uken var 

det møte, eller noe som 

lignet på møte, på 

Lerka. Det ble arbeidet 

med tekster, kostymer, 

scene, kulisser og 

musikk, pågangsmotet 

og gløden deltagerne 

viste kan bare 

sammenlignes med 

hvordan førsteklassinger 

kaster seg over Matte 1. Forskjellen er at vi måtte holde innsatsen 

oppe i mer enn to uker. Det formelig kokte med ideer, noen bra, 

noen bedre og andre fullstendig på villspor. Sketsjeideer er som 

fotballtalenter – for hver sketsj som vises på scenen finnes det et 

titalls ideer som aldri nådde helt frem. Da kalenderbildet endret seg 

fra snøstorm på høyfjellet til skitur i idyllsk landskap (evt naken dame 

til annen naken dame) kunne en se konturene av en forestilling. 

Den siste uken på Lerka ble det jobbet beinhardt. Overalt ble det 

jobbet med alt fra pugging av tekster og innøving av koreografi til 

videoredigering og trykking av plakater. Midt i slagmarken stod AKTs 

egen Napoleon Bonaparte, Ingeborg Skarholt Bølviken. Med hjelp 

fra sine våpendragere i AKT-styret ledet hun troppene mot det store 

slaget, AKT var klare for Verkstedhallen. 
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Søndag 07.02 var, ikke så 

ulikt alle andre dager 

denne harde vinteren, 

iskald. Det stoppet ikke 

Ingeborg Bonapartes 

fortropper, og i løpet av 

dagen (hvis 16 timer kan 

kalles en dag) var scenen 

bygget og lydanlegg, 

inkludert bandet, ferdig 

rigget. Klokken tolv 

søndag kveld var lydsjekk gjennomført, Verkstedhallen var klar for å 

bli inntatt mandag morgen, og det ble den. Utallige tilhengerlass 

ble hentet fra fjern og nær, og i tillegg til alt av teknisk utstyr skulle 

bord, stoler, kulliser og kostymer på plass. Helge Bakken 4 kl., aka 

Byggmester Bob, og Jonas ”ett-eller-annet” 1 b, aka Pianisten, 

konkurrerte i rygging med tilhenger, så vidt undertegnede kunne 

registrere ble det dødt løp. Den overhengende faren for massedød 

i Verkstedhallen som følge av kullosforgiftning fra ryggingen så de to 

ikke ut til å bry seg nevneverdig om. 

 

Mandagen gikk med 

til sying, saging, 

banking, maling, 

rigging og 

bandøving. Det ble 

også tid til to 

gjennomkjøringer på 

scenen. Disse var 

bra, men viktigst av 

alt – de viste oss at vi 

hadde mye å gjøre. 

Nytt av året var 

inndelingen av revygjengen i grupper, det skulle vise seg at 

velferdsgjengen skulle bli den mest populære blant deltagerne. De 

disket opp med lunsj og middag hver eneste dag, samt cookies, 
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brownies, frukt og lignende når 

moralen i gruppen ble faretruende 

lav. Det er utrolig hva et par kjeks og 

en appelsinbåt kan gjøre med en 

sliten og sulten student… 

 

De neste dagene fulgte flere 

gjennomkjøringer, danseøvinger, 

sangøvinger og testing av diverse 

teknisk utstyr. Teknisk ansvarlig, Øyvind 

Gjort (i buksa) 4f, og hans 

medsammensvorne med sorte bukser, 

band t-skjorter og leatherman i beltet, 

stod på så å si døgnet rundt. De 

befant seg stort sett under scenen eller dinglende oppunder taket. 

Øyvind tok HMS-kurs i første klasse så alt ble gjennomført i henhold til 

gjeldende regelverk. 

 

Teknisk gjennomkjøring kan ta 

knekken på den mest erfarne 

revyhelt, nok en gang viste årets 

revygjeng hva de var gode for. Etter 

tre lange timer med hysjing fra en 

halvmuggen fyr kom man til slutt i 

mål, men arbeidet gav resultater. 

Herfra og ut gikk gjennomkjøringene 

som smurt (evt herregenitalia i 

påskesnø). Generalprøven ble 

gjennomført onsdag kveld. Den gikk 

over all forventning, kunne jeg 

skrevet her, men at den gikk bra var i 

og for seg ingen overraskelse. Blod, 

svette og tårer gjennom noen 

hektiske dager hadde gitt resultater. 

Da det surret i garderoben om at en 

bra generalprøve gir dårlig premiere 
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lot kunstnerisk uansvarlig, Paal André Slette 3c, seg irritere. Han 

proklamerte høyt og tydelig at dette var en myte det var på tide å 

avlive én gang for alle. Det gikk troll i ord. 

 

Nylig avgåtte Redacteur, Fredrik Hausmania 3a, avsluttet sin artikkel 

om hytteturen i forrige utgave av Spikers Kårner med å oppfordre 

alle til å se byggrevyen. Det ser ut til at svært mange tok denne 

oppfordringen. ”i 3D” slo alle rekorder med over 600 solgte billetter! 

AKT-styret 2010 takker for seg og sender ballen(e) videre. 
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Bursdagsfesten 
Tekst: Eirik Bossel 

 

Klokken er i skrivende stund 

06:08 og jeg kjenner at jeg 

begynner å bli veldig trøtt. 

Allikevel (tror det har noe med 

alkoholinntaket å gjøre) føler 

jeg meg utrolig kreativ. I denne 

artikkelen skal det skrives om 

Hennes Majestet Aarhønens 97. 

bursdagsfest, hvilket det er en 

ære å få skrive om. 

 

Aller først må jeg komme med en beklagelse til Marie (2.). Jeg vet 

jeg lovet deg en swing som dessverre ikke ble noe av, og jeg 

beklager det sterkt! Men! Jeg lover å ta det igjen ved neste 

anledning. 

 

Uansett; Revyen ble en 

knallsuksess i år, folkens! 

Vi har bare fått positive 

tilbakemeldinger, og 

avslutningsforestillingen 

var helt spesiell. For å 

sitere Idun (2.): ”Dette er 

jo like morsomt on stage 

som det er back stage!” 

Hva hun nå enn måtte 

mene med det… Dere 

har i hvert fall vært en 

utrolig gjeng, og jeg gleder meg allerede til neste år. 

 

Bursdagsfesten startet i år ganske tidlig (for noen startet den sikkert 

tidligere enn for meg), men etter en suksessfylt revy bar det i vei for 

en kjapp dusj, noen kalde pils og andre alkoholholdige drinker på 
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Kalvskinnet skole. Når vi etter hvert ankom prinsen hotell forventet vi 

stående applaus og varm mottagelse. Vi kunne imidlertid bekrefte 

at ingen i det hele tatt la merke til at vi kom (uten at vi helt vet 

hvordan vi skal tolke det).  

Middagen i år var 

for øvrig svært 

delikat, og Hennes 

Majestets 

undersåtter koste 

seg stort med 

maten vi fikk 

servert. Akkurat som 

under imm.ballet 

hadde jeg med 

meg et notatark 

også i kveld, men 

dette er dessverre 

meget mangelfullt 

da undertegnede 

fikk smake litt for mye av de edle dråper og ikke klarte å tolke sin 

egen håndskrift. Men middagen gikk i hvert fall unna med noen 

meget bemerkelsesverdige taler, blant annet en meget 

sjarmerende dans. Vi skjønte fo  r 

øvrig hvorfor (ex) kanzler Morten 

Engen holder seg langt unna det 

som gjelder teknikk når ByggBang 

skal avholde sine konserter. 

Semen og Beton sørget også for 

litt underholdning under 

middagen. Det undertegnede 

selv syntes var svært morsomt var 

at Silje (2.) hadde klart å kreve 75 

kroner ut over de 30 000 veidekke 

allerede hadde sponset oss med. 

Silje griset for øvrig noe voldsomt 

rundt middagsbordet. 
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Etter middagen spilte (som vanlig) 

UFO opp til dans, og det er her 

hukommelsen begynner å svikte, 

og notatene begynner å bli få. Alt i 

alt tror jeg denne delen av kvelden 

var meget morsom. 

 

Etter festen bar det av sted til nach, 

og vi ivrigste deltagere gav oss ikke 

med festingen før onkel politi mente at nok var nok, og avbrøt all 

moroa. Det som derimot var veldig merkelig var at naboene i 

etasjen under hadde nach selv, uten at de ble avbrutt av lovens 

lange arm. Det som også må nevnes er at Veidekkes utsendte var 

blant de siste som forlot åstedet… Og at Kåsin (5.) tok følge med en 

representant fra Berg hjem. 

 

Sånn generelt sett kan man vel si at det var en svært vellykket 

feiring av Hennes Majestets 97. Gebursdag, og vi satser på like mye 

latter, sang og morro også neste år! 
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Rettssak anno 2010 
 

Dommer: 

Det skal i aften behandles noen saker av meget graverende natur. I 

år har fire personer på et 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 granskning 

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: 

Kristoffer Kåsin 

Thomas Sandene 

Paal Eivind Nikolai Garborg 

Joakim Carlsønn Sellevold 

 

Kan de anklagede tre frem! 

 

De anklagede har ikke tidligere vist seg kapable 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 97. bursdagsfest. Hun krever nå en rettferdig 

rettergang, og anklagene er 

alvorlige. 

 

Forsvarer: 

Jeg må få protestere... 

 

Dommer: 

AVSLÅTT! 

Kan tiltalte Kristoffer Kåsin reise seg! 
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Aktor: 

Ærede dommer, foran oss ser vi nå et riktig sørgelig tilfelle av en 

byggstudent. At en råner fra Hørte i Telemark i det hele tatt kunne 

få slippe til i Hennes Majestets rike er på grensen til skammelig! Ikke 

overraskende har linjeforeningen og byggstudentene fått lide under 

den tiltaltes tilstedeværelse, og jeg velger å ikke være nådig i min 

beskrivelse. Allerede fra første stund markterte han seg på 

Byggkjellern som unormal, ja kanskje unaturlig høylytt, og med sitt 

påståelige vesen og til tider ekstreme meninger var han ubehagelig 

pågående for de fleste i hans nærhet. Allikevel lurte han de fleste 

trill rundt, ved å tilby sin rustholk av en bil til sine såkalte venner. 

Bilholdet ble selvfølgelig finansiert ved å lure berusede studenter på 

natterstid til å tro at han drev med drosjevirksomhet, og dette 

gjorde han tidvis store penger på.  Drosjesaken i Oslo blekner i 

forhold! 

 

Forsvarer: 

Jeg protesterer! Den tiltalte forsøkte bare å tjene noen få ekstra 

kroner, siden studiestøtten den gangen på langt nær dekket de 

daglige utgifter. Ikke minst var også prisene på Byggkjellern skyhøye 

den gangen! 

 

Dommer: 

Avslått! Vennligst fortsett, aktor. 

 

Aktor: 

Takk, ærede dommer. Under den årlige ekskursjonen til Åre i 2006 

skulle den tiltalte vise sitt sanne vesen, da han fullstendig uprovosert 

truet med å knuse beina til en av sine medstudenter! At denne 

hendelsen ble bortforklart og glemt kan vi nok angre på, for kort tid 

etter sørget den tiltalte for sitt første snev av makt som ølsjef i 

krostyret. Et valg han vant med sin ene knappe stemme, og igjen 

stemte folk kun på han fordi han hadde bil! Dette var starten på en 

dyster tid for byggkjellern, hvor kjøleskapene var så fulle av øl at noe 

av den gikk ut på dato og måtte kastes! Alle vet at slikt er hardt for 
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en presset kjellerøkonomi, og det skulle ikke bli bedre neste år da 

tiltalte fikk jobben som krosjef og enehersker i Moholt Alle 10. 

 

Forsvarer: 

Jeg må få protestere! Den tiltalte ønsket bare å gi byggstudentene 

et best mulig tilbud på kjelleren, og det er ikke mange som har lagt 

ned flere timer på byggkjellern enn det han har gjort i 

linjeforeningens tjeneste. 

 

Dommer: 

Avslått! Forsvaret tror tydeligvis at det er en jobb å være på 

kjelleren, men der foregår det jo bare hygge og moro! Aktor, de må 

gjerne fortsette. 

 

Aktor: 

Ærede dommer, den tiltalte nådde en ny topp som 

fakultetsrepresentant ved IVT, hvor han styrte studentrådet med 

diktatorisk selvtilfredshet. Heldigvis nådde han ikke opp året etter, 

men siden han på dette tidspunkt hadde byggstudentene i sin hule 

hånd var det ikke noe sak å bli gjenvalgt som 

studieprogramrepresentant. Den tiltalte konstruerte også planer om 

hvordan han skulle kuppe NTH og frigjøre den gamle institusjonen 

fra den mektige NTNU-bevegelsen, og mobiliserte en massiv 

kampanje for å bli valgt som styremedlem for universitetet. Heldigvis 

gjennomskuet noen ham, og fikk konstruert fiffige regler slik at den 

tiltalte ble holdt unna NTNUs styresal.  Den tiltalte har også figurert i 

en IT-stilling i linjeforeningen det siste året, men har heldigvis grunnet 

sin inkompetanse og udugelighet på området måttet holde en 

lavere profil enn han gjorde tidligere. 

 

Dommer: 

Takk, det holder lenge aktor. Kan tiltalte Thomas Sandene reise seg! 

 

Aktor:   

Ærede dommer, foran oss her står en maktsyk og svært 

kontrollerende person. La han ikke komme deg nær med sin 
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landlige sjarm, den har ført han inn i mange forbrytelser mot Hennes 

majestet!  Han startet sitt arbeid for å kontrollere alle detaljer i 

byggstudentenes liv ved å stjele til seg jobben som Nettmester i 

Hennes majestets hovedstyre. Fra nettsiden dominerte han 

byggstudentenes tankesett på en slik måte at det ikke var noen 

som kom med klager på nettsiden.  

 

Forsvarer: 

Jeg må protestere, at han gjorde en god jobb har ikke noe med at 

han kontrollerte tankesettet til studentene. 

 

Dommer:  

Protesten er avist! Aktor kan fortsette. 

 

Aktor:   

Som om makten over byggstudentene ikke var nok ville den tiltalte 

dra til utlandet og overta styringen ved militærmakt. Dette var så 

viktig for han at han avbrøt arbeidet i Hennes Masjestets 

hovedstyre, for å lempe alt arbeidet over på andre overarbeidede 

personer. Når han så var ferdig med sine erobringer i utlandet 

brukte han tiden på å konspirere i korridorene på Lerkendalsbygget. 

Denne konspireringen endte opp med at den tiltalte fikk tak i den 

mest maktgivende posisjonen i Hennes majestets rike, som Kanzler.  

 

Forsvarer:  

Jeg må protestere... 

 

Dommer:  

Avvist, aktor fortsett. 

 

Aktor:  

Som Kanzler fikk tiltalte makt til å få kontroll over byggstudentene. 

Alle detaljer skulle da til den tiltalte for godkjenning, eller så skulle 

han gjøre jobben selv. Det er ingen overraskelse at han i denne 

perioden ikke kunne stå i bakgrunnen og se på at kjelleren ble 

pusset opp av andre. Den tiltalte overtok kontrollen over en del av 
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oppussingen, hele baderomsseksjonen skulle designes i den tiltaltes 

bilde, dette kun for å tilfredsstille sin egen higen etter makt over 

andre personer og ting. 

Men det mest graverende punktet sto fremdeles igjen. Den tiltalte 

så at det fremdeles var noen som stod over han i Hennes Majestets 

skoger. Nemmelig Hennes Majestet selv. Dette kunne den tiltalte i 

sin maktsykhet ikke akseptere, og gikk derfor ut i de store skoger og 

drepte en Aarhøne! 

 

Dommer: 

AVSLÅTT! 

Kan tiltalte Paal Eivind Nikolai Garborg reise seg! 

 

Aktor:  

Ærede dommer. Jeg vil nå vise at den tiltalte har jobbet i lang tid 

for å tilegne seg Hennes Majestets veldige rikdommer. Paal Eivind 

Nicolai Garborg begynte forberedelsene til denne uhyrlige 

forbrytelse allerede på gymnaset, da han avla examen artium ved 

Oslo Handelsgymnasium, noe som i seg selv må sies å være svært 

suspekt for en bygningsstudent. Ved første anledning startet den 

tiltalte infiltrasjonen ved å engasjere seg i Arrangementskomiteen. 

Ryktene skal ha det til at han ikke bare påtvang hederlige studenter 

nisseluer, men også skal ha forført studiner ved å åpne utilbørlig 

mange knapper i skjortene sine. 

 

Forsvarer:  

Protest! Personlige ting har ingen.... 

 

Dommer:  

Avvist! Vennligst fortsett 

 

Aktor:  

Den tiltalte iverksatte neste del av planen ved å ta kontroll over 

krostyrets riktignok begrensede resurser. Under hans styre gikk 

krostyret med overskudd selv om det skal gå i null, og han lurte 

dermed penger ut av fattige studenters lommer. Uten nølen gikk 
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han videre inn i rollen som Financeminister. Han kontrollerte 

financene strengt, og nektet ved flere anledninger å bruke så mye 

penger som andre i Hennes Majestets ærede hovedstyre ønsket. For 

å få full kontroll med financene implementerte den tiltalte et nytt 

regnskapsprogram. Dette har gitt muligheten til en uhørt kontroll 

med Hennes Majestets rikdommer, på Paal sine premisser. En høyst 

troverdig liten fugl har hvisket meg i øret at han kan ha åpnet en 

tante i Sveits... 

 

Forsvarer:   

Jeg må på det aller sterkeste få protestere! 

 

Dommer:  

Avvist! 

 

Aktor:  

Siste fase i den tiltaltes renkespill startet med hans verv som 

økonomiansvarlig i Industrikontakten, hvoretter han overtok ledelsen 

for Industrikontakten og dermed Hennes Majestets største inntekter. 

Han sitter dermed til denne dag med en absolutt kontroll over 

Hennes Majestets rikdommer, og har klart det svært mistenkelige 

kunststykket å skaffe inntekter også gjennom en for 

bygningsindustrien svært vanskelig tid. Til slutt må jeg bare tilføye en 

advarsel om at det er mye som tyder på at den tiltalte ved en hver 

anledning har lært opp andre i sine uhyrlige kontrollsystemer, og 

dermed sprer sin innflytelse inn i fremtiden. 

 

Forsvarer:   

Det siste kan ikke motstrides, men det må sies til hans forsvar at han 

ved flere anledninger har underholdt byggstudentene i revyen. 

 

Aktor:  

Det er heller tvilsomt om tiltaltes prestasjoner på scenen virker i hans 

favør! 
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Dommer:  

Takk det holder. Kan tiltalte Joakim Carlsønn Sellevold reise seg? 

 

Aktor: 

Ærede dommer, aktoratet vil i aften legge fram en meget 

avslørende og rystende sak om en av sine verste forbrytere. Tiltalte 

er så maktsyk at det vil være mulig å trekke klare paralleller til 

diktatorer som Mussolini, Hitler eller Torbjørn Digernes om man så 

ønsket det. Gjennom sin tid på Gløshaugen har tiltalte vært 

innehaver av flere tillitsverv på samme tid. Det hele startet som ølsjef 

i Krostyret, men dette var som mange vet kun for å bruke dette som 

et springbrett til å ta den høyeste maktposisjonen i Aarhønens rike, 

nemlig stillingen som Kanzler. Nå skal det sies at det ikke var i denne 

stillingen tiltalte begikk sine største forbrytelser, men at dette kun var 

en dekkjobb for hans største forbrytelse. Det var nemmelig under 

stillingen som studieprogramtillitsvalgt for byggningslinjen i IVT-

fakultetet at tiltalte har begått de største forbrytelsene. Under sin 

tilhørighet til institutt for bygg og anlegg har tiltalte åpenlyst brukt 

store deler av sin tid og krefter på å være svært kritisk og 

nedlatende til ansatte og ledelsen ved instituttet. Man skulle nå tro 

at disse handlingene av mytteri skulle gi seg så fort han var ferdig 

etter ett år i vervet, men nei! Tiltalte stilte til gjennvalg! 

 

Forsvarer: 

Protest ærede dommer! Det må da bare sees på som hederlig at 

tiltalte ønsker å ofre så mye tid til gode for byggstudentenes 

hverdag. 

 

Dommer: 

Protest avslått. Aktoratet kan fortsette. 

 

Aktor: 

Og i sitt andre år fortsatte kandidaten i samme destruktive fotspor, 

men nå hadde han derimot skiftet slagmark. Istedenfor å fullføre litt 

studium og gå inn i avsluttende og arbeid med diplom valgte 

kandidaten og gå tilbake et år på Gløshaugen. Han valgte altså å 
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belaste skolens lærekrefter på å ta ytterligere fag. Nå var det derfor 

institutt for vann og miljøteknikks ansatte og ledelse som sto for tur 

for tiltaltes kritiske og nedlatende tilstedeværelse. 

 

Forsvarer: 

Jeg må protestere ærede dommer. Det er da 

studietillitsvalgtrepresentantens oppgave å stille seg kritisk til 

undervisningsformen ved linjens institutter! 

 

Dommer: 

Protest avslått. Jeg finner dette meget interessant. Aktoratet kan 

fortsette. 

 

Aktor: 

Videre ser vi tydelig maktmissbruk i løpet av høsten 2008 da tiltalte 

brukte sin maktstilling som Vice-Kanzler til å forføre en daværende 

Raatent Æg. Senere denne høsten befant den mest alvorlige av 

alle forbrytelser sted da tiltalte representerte Hennes Majestet på 

Mannhullets immatrikuleringsball. I løpet av denne kvelden har 

tiltalte befunnet seg i en campingvogn med medstudenter fra en 

håndfull forskjellige linjeforeninger. Det er her at han, i en svært 

beruset tilstand, tatt seg til å trakassere sine medstudenter på det 

groveste. Dog trodde tiltalte at denne forbrytelse skulle gå ustraffet 

hen da han kamuflerte seg med å la trakasseringen foregå på 

nederlandsk. 

 

Dommer: 

Det holder, aktor! Tiltalte kan sette seg. 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 her 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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Kristoffer Kåsin: 

Bot: (antall styrevalg tapt fordi den andre var jente)*(antall Sierra-

motorer ødelagt)^(antall pils fraktet i baksetet) = 682 kr og 94 øre. 

 

Thomas Sandene: 

Bot: (Mengde fyllenerver etter fest/antall detaljer styrt i styreverv) * 

(antall flyvninger til Afghanistan) = 686 kr og 28 øre 

 

Paal Eivind Nikolai Garborg: 

Bot: ((Antall knapper åpne i skjorta)*(antall år med kontroll på 

financene) - (antall dårlige vitser under revyen))/(antall tanter i 

Sveits) = 691 kr og 17 øre 

 

Joakim Carlsønn Sellevold: 

Bot: (Antall instituttansatte kritisert + antall studenter trakassert i 

campingvogn på nederlandsk)/(antall studiepoeng over 300) = 683 

kr og 34 øre 

 

Dere dømmes til å bære en gren av smertens leie med titlene: 

Kristoffer Kåsin:   H.H. Beinknusern 

Thomas Sandene:   H.H. Kontrolløren 

Paal Eivind Nikolai Garborg: H.H. P.E.N.G. 

Joakim Carlsønn Sellevold:  H.H. Nederlandsk Campingvogn 

 

 
  



                                                              Spikers Kårner 02-2010 

- 30 - 

Tequilakveld på kjelleren 
Tekst: Stine Maria Frøiland Jensen 

 

Fredag 19. februar var det siste gang det gamle krostyret holdt 

åpent på kjelleren, og det måtte feires med et skikkelig brak. De 

valgte å kjøre tequila-tema med mottoet: ”Have you hugged your 

toilet today?” – og man kan vel si det ble en knakende bra tequila-

fest, hvis noe sånt i det hele tatt er mulig. Strengt tatt burde aldri 

ordene ”bra” og ”tequila” brukes i samme setning. 

 

 
 

Kvelden startet forholdsvis rolig, de som kom tidligst varmet opp 

(bokstavelig talt, det var ikke akkurat varmt der da vi kom) med en 

liten drikkelek – fuck the dealer. Undertegnede måtte dessuten ha 

litt kaffe for å få i gang formen, men så klart med en skvett tequila i. 

Det smakte faktisk ikke så verst! Simen gikk i stedet hardt ut fra start 

og satset på tequila-shots i stedet for slurker når han måtte drikke, 

og jeg kommer tilbake til hvordan det gikk. Den stakkars ”fuckede” 

dealeren ble dessverre meg selv, men siden jeg gikk for slurker av øl 

og ikke shotteglass med tequila, kom jeg fra det med bevisstheten 

noenlunde i behold. 
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Det må forresten nevnes at selv om krostyret hadde kjøpt inn 15 

flasker tequila, var festen bare var et vors, og folk hadde tenkt seg 

på Samfundet etterpå. 

 

Stemningen tok seg opp betraktelig 

da 1. klassingene ankom – de hadde 

allerede hatt et før-vors og var i god 

form. Det tok ikke lang tid før 

promillenivået jevnt over var på høyde 

med fadderperiodenivå, og antall 

streker på folks hender økte raskt. Man 

skulle ikke tro klokken var halv ti på et 

vorspiel slik folk stod og hoppet på 

dansegulvet. Om ikke tequila-rusen var 

nok, ble det ellevill jubel og patriotiske 

følelser da Svindal tok OL-gull i super-

G. Det dukket opp en TV på kjelleren 

(visste noen at det var TV der??) og vi 

fikk sett Svindals innsats live – en nervepirrende opplevelse. Etterpå 

var ”Alt for Norge” og allsang obligatorisk. Det ble ikke akkurat 

bedre da Marit Bjørgen tok gull etterpå! 

 

Mange ventet håpefullt på at søt 

musikk skulle oppstå mellom Silje 

og Endre, men det var Åse Marit 

og Andreas som fant tonen først. 

Da Endre etterpå lærte Åse Marit 

noen ganske heftige bevegelser 

(som inkluderte mye munnbruk) 

på dansegulvet, svarte Silje med 

å vise Andreas hvordan man best 

hygger seg på kjelleren. Kanskje 

var det en liten 

erfaringsoverføring på gang? 
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Undertegnede hadde ikke 

tenkt seg ut, og klarte å 

holde seg fornuftig nok 

hele kvelden til å komme 

seg ut halv tolv. Da jeg 

forsøkte å snike meg usett 

opp trappa (i frykt for å 

virke skikkelig kjip og bli 

overtalt til å bli med ut) 

var det ikke et videre pent 

syn som møtte meg. Simen 

satt i første avsats, godt 

hjulpet av noen gode 

venner som først fikk ham 

til å kaste opp, og tørket 

opp etterpå. Det var visst ingen taxier som ville ta ham med 

engang. Han lå dessuten en stund i stabilt sideleie, hvilket gjorde en 

litt mer edruelig sjel litt engstelig. Man kan si spritsjefen avsluttet med 

et skikkelig smell. På neste avsats satt Sondre i en ikke mye bedre 

fatning, og Thor Johan fikk god erfaring i å passe på fulle folk og 

tørke spy (noe en krosjef jo bør ha). 

 

Det var visst ikke så mange som kom seg ut, hørte jeg i ettertid, men 

det var kanskje like greit. Ingeborg var ikke så heldig da hun møtte 

onkel og fetteren sin på Samfundet... Dagen etterpå var det 

dessuten varierende hvor mye folk husket fra kvelden. Kanskje like 

greit, det også. 

 

Krostyret fikk i hvert fall en verdig avslutning på et herlig år på 

kjelleren – måtte det neste bli like bra! 
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ÅL 2010 
Tekst: Signe Marit Krohn Lakså 

 

Så var det igjen tid for de 

kjære Aarhønelekene. Det 

var en glad gjeng som 

møtte opp utenfor 

Lerkendalsbygget for å ta 

bussen opp til bymarka. De 

fleste hadde på seg vanlige 

skiklær men noen 

variasjoner av skiklær fantes 

det. Skidresser fra 80 tallet, 

kanin, tasmansk udyr, en 

fluffy rosa cowboyhatt og 

en meget rosakledd 

superhelt/same/svartrocker-gjeng fantes også. Det var også med 

en hund ved navn Bonsoto som jeg tror alle kan være enige i at var 

den mest veloppdragene hunden som finns. Vi kom fram til der vi 

skulle være hele dagen ca 11.30 og vi gravde flere hull som folk 

kunne sitte i.  

 

Kl 13.00 var det hoppkonkurranse. 

Det ble kun ski i år da snøen ikke 

var kram nok til å holde folk på 

akebrett/rompa/badering slik det 

har vært tidligere år. 5 

klassegjengen stusset litt på det 

korte unnarennet og særlig alle de 

som sto nederst i unnarennet, men 

etter flere advarsler kom de fram til 

at de som sto der selv måtte finne 

ut at de burde flytte seg. Etter at 5-

6 personer hadde krasjet inn i de 

som sto der, flyttet de seg til siden. 

Det var poengscore fra 1 til 5 og 
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man fikk score for stil og lengde. Det 

var mange som landet på magen og 

de fikk da mye snø i buksen. Paal 

André og Andreas prøvde seg på et 

tandemhopp, noe som ble ganske 

vellykket. Folk var såpass ivrige til å se 

på hopperne, noe som resulterte i 

knekte ski da de som hoppet havnet 

inn i folkemengden. Bonsoto fikk også 

spent på seg skisko og ski og fikk prøve 

seg på hoppet.  

 

 

Kl 13.40 Tid for 

traktekonkurranse (det 

heter trakt på norsk, IKKE 

bong som mange prøvde 

å kalle det!). Grunnet en 

manglende Kristoffer Kåsin 

var det Andreas som 

måtte holde trakten. Han 

lærte etter hvert at trakten 

må holdes VELDIG høyt for 

at det skulle gå raskest 

mulig. På guttene var det 

Fredrik Hausmann som 

lenge var uslåelig inntil 

Andreas kom og traktet 

helt likt som han. Annette 

(tidligere traktemesterinne) 

strevde for å slå Rikke, og 

tilslutt ble Rikke 

traktemesteren for jenter.  
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Kl 14.31 Oddvar Braa GIKK FORBI!?!?!?! Noen tok opp jakten, men 

klarte ikke å holde følge med han. Heldigvis knakk han ikke staven;)  

 

 
 

(Ta forbehold om at mye av det som kommer etter dette er tatt 

direkte fra notatblokken til skribenten og kan være sløret av diverse 

alkoholinntak) 

 

Kl 14.50 Teknomusikken tar av! Lambo er en ting man må lære når 

en går på bygg og 5. klasse tok ansvar for å lære det bort til de i 

klassene under. Eplejuice, kanelstang, honning, kardemomme og 

Xante gjør seg godt varm på termos! Maren er fornøyd med brødet 

til Arne?! Paal André og Åse Marit kommer smilende tilbake etter en 

laang skitur sammen..hmm 
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Ukjent tidspunkt: RUNDEN! 

Endelig tid for runden. Alle 

gledet seg veldig til å base 

rundt og rundt for å styrte i 

seg sterk solbærsaft til man 

virkelig ikke klarte mer. Det 

ble ikke helt slik... Første 

runde gikk fint. Mange 

våget seg på ski da dette 

var mest egnet, men da vi 

kom rundt og skulle få første 

kopp med rundedrikk var 

det mange feil å sette 

fingeren på. Vi måtte ta 

drikken selv fra en kjele som 

sto på bakken (ganske 

vanskelig når en har 

koppen hengende rundt 

halsen), drikken var KALD, 

og det var ikke Heimert 

(oversettelse: 

Hjemmebrent) men 60 % fra 

POLET oppi!?! Men vi 

unnskyldte krostyret med dårlige erfaringsskriv og gikk videre. Så 

kom runde nr 2, og vi oppdaget at det var TOMT for rundedrikk! 

TOMT? Skuffelsen var stor. Vi måtte rett og slett gå tilbake til å drikke 

øl og ikke bli usannsynlig drita på heimert. Suukk… (skribenten innser 

i ettertid at dette kanskje ikke var så ille, men der og da var det 

grusomt!) 

 

Enda mer ukjent tidspunkt: Det var på tide å trekke mot 

studenterhytta for å ta badstu og bli litt rene etter all herjingen i 

skogen. Det ble stappfullt i fellesbadstuen og veldig varmt etter 

hvert. Middagen var utrolig god og etter maten var det tid for 

kåringene.  
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Simen vant for beste kostyme. 

Petter vant mannlig hoppkonkurranse. 

Mai vant kvinnelig hoppkonkurranse. 

Rikke vant traktekonkurransen for jentene. 

Andreas og Fredrik var helt lik, så de styrtet en øl etter middagen. 

Fredrik vant.  

Mai vant runden (til stor skuffelse for 3.klassebordet som mente at 

de hadde gjort det bedre?!) 

 

Utover kvelden ble det mye dansing og mer drikking. Her sluttet jeg 

å skrive i notatblokken og har derfor veldig få detaljer fra dette.  

Men jeg tror alle kan være enige at på tross av en skuffende runde 

var det et meget vellykket ÅL.   
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 Ryktene sier at Jonas (1.) og Silje (2.) sine lepper berørte 

hverandre på revyens premierefest. De skal også ha tilbrakt 

flere nattetimer sammen på Realfagbygget etter 

tequilakvelden på kjelleren.. 

 Karoline (2.) kastet opp i en vannmugge på bursdagsfesten. 

 På tequilakvelden på kjelleren ble det drukket mye tequila. Ja, 

faktisk så mye at det oppstod fullstendig forvirring, og 

resultatet ble at Åse Marit (1.) og Endre (2.), samt Silje (2.) og 

Andreas (1.) utvekslet spytt på dansegulvet. 

 Ola (3.) og Sigrid (3.) rotet i stor stil på halvingfesten og dro 

hjem sammen. 

 På samme fest fikk Johan (3.) besøk i buksen av Annette (3.) 

sin hånd mens de klinte i en sofa i overetasjen på Rick’s. 

 En god nyhet til alle våryre byggstudenter: Paal André (3.) er 

singel!  

 Åse Marit (1.) fikk vite om den gode nyheten fortere enn de 

fleste, og fikk endelig utbytte for de aksjene hun så (altfor 

desperat) la inn på premierefesten.  

 På bursdagsfesten klaget lille-Thea (1.) over at hun aldri har 

vært i sladderspaltene. Heldigvis løste hun problemet lett ved 

å både rote med Jonas (1.) og en kompis av Paal André (3.). 

 Karoline (2.) og Skjalg (1.) hadde en het kveld sammen på 

Samfundet, etterfulgt av en enda hetere natt. 

 En anonym kilde har røpet at Bjarne (1.) og Stine (2.) har en 

fortid sammen som par, og at en viss person er veldig sjalu. 

 Sara (3.) og Thor Johan (1.) klina på klinfæst. 
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 Anette (2.) og Simen (2.) utvekslet mer enn bare spytt i 

badstuen under ÅL. Det ble til slutt så hett at Øyvind (3.) måtte 

kjøle dem ned ved hjelp av en vannslange. 

 Silje (2.) er glad i å eksperimentere med tungen. Dette har gått 

utover blant andre Edle (2.), Madeleine (2.), Rikke (2.) og 

Ingeborg (2.). 

 Etter en lang dag med ÅL var Arve (1.) så sliten at han ikke 

orket å finne sin egen seng, og heller la seg for å sove oppå 

Anette (2.). 

 Etter altfor mange timer med alkoholkonsumering i snøen 

under ÅL, ble Tor (2.) og Annette (3.) enige om at litt roting var 

en lur ting å fortsette kvelden med. 

 Kine (1.) og Johan (2.) rotet på Studenterhytta. Sikre kilder 

forteller at dette ikke er første gangen. 

 ByggBang har fått ny vokalist, nemlig Simen Skavang (1.)! 

 Tore (3.) har blitt UKEsjef. GRATULERER! 

Dersom du sitter på saftig info, troverdige rykter eller sensitiv 

informasjon: Send en mail til ingebobo@stud.ntnu.no. Alle rykter med et 

snev av sannhet kommer på trykk.  
 

 

mailto:ingebobo@stud.ntnu.no
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GOD PÅSKE 

 


