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under ÅL
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Nye styremedlemmer ble valgt på
generalforsamlingen, bli kjent medde her

Sladderhjørnet
Har du fått med deg siste gossip innenforAarhønen?
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Redacteuren
Nå er ventetiden over! Endelig har den første Spikers Kårner
utgaven under meg kommet ut, gjett om jeg har gledet meg ti l
dette!

Denne utgaven inneholder hva du gikk gl ipp av på Aarhønelekene
enten du var der el ler ei. I ti l legg er det en introduksjon av de nye
styrene som ble dannet under generalforsamlingen. Her kan du
også se utvalgte bilder fra Åre, lese om tradisjonen bak
Jonathanfesten, og ikke minst sladder fra den siste perioden! Jeg
har gjort meg klar ti l en ny eksamensperiode, med kaffe og
Rottmann skal nok tiden gå fort forbi! Utgaven inneholder også litt
ekstra snadder for de som vil ta seg et velfortjent avbrekk fra al l
lesing.

Jeg må få takke avtroppende redacteur for den fantastiske jobben
hun har gjort og alle de som har hjulpet meg med denne utgaven,
da spesielt mine stalkegenskaper på facebook for mange flotte
bilder. Jeg mottar forslag, tips, ris og ros med stor takk. Send inn ti l
spikers@aarhonen.no.

Husk, ikke glem å sende inn sladder ti l sladderspalten! Bilder
mottas også med glede sendt el ler gjennom Instagram!

Elise M. Hverven
Redacteur
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Krosjefens hjørne
Da jeg ble valgt som krosjef tenkte jeg, dum som jeg er, at jeg kom ti l å få l itt tid ti l å venne meg
ti l rol len før det skjedde noe spesielt viktig. Det var selvfølgel ig bare tul l for ÅL var jo rett rundt
hjørnet. ÅL er et av de mest tradisjonsrike arrangementene ti l Aarhønen og det krever jo sitt, men
med bittel itt (mye) hjelp fra den gamle krosjefen og en utrol ig fl ink krogjeng ble det ÅL i år også.
Det skal også sies at baren ti l krogjengen var bygd så solid at den sto imot al le forsøk fra
krosjefen på å rive den dagen etter. Godt å vite at krogjengen også har peil ing på konstruksjoner.
Det har skjedd mye på kroa etter ÅL, og forsåvidt noe før også. Vi har jo tatt opp en ny krogjeng!
6 førstisser, 1 andreklassing, 1 tredjeklassing og hele 2(!) femteklassinger, dette er nok første
gang det er høyheter bak baren (som jobber).

Dagen før ÅL var det Excom-kickoff, hvor krosjefen selv ikke var ti l stede, men det er bl itt sagt at
det var veldig god stemning. Dette kan være noe av grunn ti l at hovedsikringa på kroa gikk i løpet
av kvelden og det var verken lyd eller lys. Lyden kom etter hvert ti lbake, det gjorde ikke lyset. . .
Det er ikke bare det elektriske som har gitt problemer, rett før påske presterte femteklassingene
å drikke kroa tom for øl. Det er tydelig at kapasiteten ti l byggstudentene ikke minker med årene,
selv om alt tydeligvis var mye bedre i gamle dager.

Rett etter påske var det endelig klart for siste langåpent før sommeren, med ludøl og påskefest.
Bygg deltok selvfølgel ig på både ludøl og ølstaffet, og var helt klart moralske vinnere i begge
konkurranser. Etter semifinalene begynte kroa å fyl le seg opp og de heldig som var ti l stede ble
vitne ti l at stemningen steg ti l tidl igere uante høyder.

I skrivende øyeblikk er det bare et arrangement igjen for den vanlige byggstudent, nemlig ful l før
perm-ti l-perm etter barneTV! To av mine favorittarrangementer i ett, kan ikke tenke meg noe
annet enn at det bl ir sinnsykt bra.

Nå stenger dessverre kroa for sommeren, men jeg kan forsikre om at den kommer sterkt ti lbake
ti l høsten. Og husk at hvis du vil arrangere noe på kroa så er det bare å sende mail ti l
krosjef@aarhonen.no

Førstegangsklukk
Ola Hansen
Krosjef
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Nå er ventetiden over! Endelig har den første Spikers Kårner
utgaven under meg kommet ut, gjett om jeg har gledet meg ti l
dette!

Denne utgaven inneholder hva du gikk gl ipp av på Aarhønelekene
enten du var der el ler ei. I ti l legg er det en introduksjon av de nye
styrene som ble dannet under generalforsamlingen. Her kan du
også se utvalgte bilder fra Åre, lese om tradisjonen bak
Jonathanfesten, og ikke minst sladder fra den siste perioden! Jeg
har gjort meg klar ti l en ny eksamensperiode, med kaffe og
Rottmann skal nok tiden gå fort forbi! Utgaven inneholder også litt
ekstra snadder for de som vil ta seg et velfortjent avbrekk fra al l
lesing.

Jeg må få takke avtroppende redacteur for den fantastiske jobben
hun har gjort og alle de som har hjulpet meg med denne utgaven,
da spesielt mine stalkegenskaper på facebook for mange flotte
bilder. Jeg mottar forslag, tips, ris og ros med stor takk. Send inn ti l
spikers@aarhonen.no.

Husk, ikke glem å sende inn sladder ti l sladderspalten! Bilder
mottas også med glede sendt el ler gjennom Instagram!

Elise M. Hverven
Redacteur

Fredag 8.mars gikk Aarhønelekene av
stabelen. Etter en påmelding som ble
fylt under en halvtime var det tydelig at
mange byggstudenter gledet seg ti l
dette arrangementet. Været var mildt
sagt på vår side, med strålende sol og
kun noen få minusgrader tok 11 7
byggstudenter turen ti l Byåsen.
Krogjengen møtte oss i løypa med en
bar utstyrt med øl, kakao med minttu,
jagermeister og pølser ti l de l itt sultne.

Det hele startet med en aldri så l iten
hoppkonkurranse, hvor alt fra
Baywatch-babes (jenter 5.) ti l Bane fra
Batman (Kristian 1 .) la ut i
hockeysti l l ing ned en ti lnærmet
slalåmbakke, for å vise sine talenter
over hoppet. Det gikk i vi l l tryning ned
bakken ti l saltoer over hoppet.

Dagen i løypa fortsatte med
traktekonkurranse, hvor det var tydelig
at byggstudenter har ikke bare
konkurranseinstinkt men også en vil l
drikkeglede. Denne innsti l l ingen
fortsatte da den beryktede 'Runden'
stod for tur. Etter at man fikk noe varmt

og ikke minst sterkt i koppen, gikk
runden ned en bakke hvor få klarte å
holde seg på beina. Etterhvert lå det
en haug med mennesker i bunnen av
bakken som var fortsatt innsti lt på å
slukke tørsten noen runder ti l . Helsa
gikk løs og det var tydelig at
kondisjon var også en nødvendig
faktor for å klare å gjennomføre
konkurransen med flest mulig streker
på koppen.

Etter noen timer i bakken var det på
tide å trekke mot Studenterhytta for å
ta badstu og fortsette festen. Runden
hadde gjort sitt ettersom førstemann
inn i hytta måtte etter kort tid bl i sendt
hjem i taxi (Helge 4.), og flere slet l itt
med skiteknikken på den siste
strekningen opp ti l hytta. Festen på
hytta fortsatte i byggånd med swing,
lambo og flørting fra al le mulige hold
(flere detal jer i sladderspalten). Bi lder
sier mer enn tusen ord så her er en
l iten smak av hvordan ÅL 201 3 var!

Skrevet av Elise Hverven
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Torbjørn (2.) bodyshottet rødvin fra navlen ti l en halvnaken Magnus (2.)
på Studenterhytta under ÅL.

Kristine(2.) og Even (2.) ble funnet sittende i et hjørne stirrende dypt i
hverandres øyne.

Simen (1 .) og Maiken (1 .) lette iherdig etter Maiken sin mobil , Simen var så
behjelpel ig at han lette ti l og med ned i Maiken sin munn.

Magnus (3.) og Anette (5.) ble observert i en lapdance-seanse som
selvfølgel ig ble avsluttet i et offentl ig roteshow.

Ole (2.) og Katrine (1 . ) ble observert tidl ig på kvelden i kjel leren da de prøvde
å finne et rom hvor de kunne snakke sammen og bli l i tt bedre kjent. Klokken
4 om natten var det bekreftet at et egnet rom hadde de funnet. Resultatet var
et stinkende tørkerom ti l vaskekluter, hvor de ble funnet tett omslynget
hverandre. Begge lurte veldig på når bussen skulle gå, dessverre var de over
4 timer for sent ute og ti lbrakte derfor hele natten i det idyl l iske tørkerommet.

Det var flere som overnattet på studenterhytta, men disse klarte å være litt
mer anonyme. Ryktene sier nemlig at en viss Eivind(2.) og Anette (5.) også
sov godt på hytta.

Det var ogs

Sladder fra ÅL
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Hvert år arrangeres den tradisjonsrike festen ti l
ære for H.H. Jonathan, som en avslutningsfest for
avgangskullet på Bygg- og mil jøteknikk. Det er
først etter å ha deltatt på sin egen Jonathanfest at
de tidl igere Æg-Tech.ere kan smykke seg med
den flotte tittelen Kyll . ing. Gjedden Jonathan er
al ltid festens midtpunkt. Å ha en gjedde som
midtpunkt for en sl ik feiring kan nok for de fleste
virke ganske sært, og for å forstå bakgrunnen for
en sl ik tradisjon er vi nødt ti l å reise over 70 år
ti lbake i tid.

Historie
Året var 1 940 og andre verdenskrig og den tyske
okkupasjonen av Norge var et faktum.
Okkupasjonen av både daværende NTH og
Studentersamfundet førte ti l at det på denne tiden
var få organiserte arrangementer for studentene
på NTH. Dette var det enkelte studenter som
ønsket å gjøre noe med, og en gjeng studenter
fra forskjel l ige l injer bestemte seg for å arrangere
en fest sammen i Palmehaven på Britannia. De
bestemte seg for at gjenopprettelsen av de
norske sjøstridskrefter skul le være tema for
kvelden. Dette vil le tyskerne selvsagt ikke synes
noe om, og studentene fant derfor ut at de måtte
finne på noe lurt for at temaet skul le kunne
gjennomføres uten at tyskerne som befant seg på
hotel let skul le fatte noen mistanke.

En av studentene hadde en venn på kjemil injen
som hadde gjort en del forsøk på gjedders
sekreter, og én gjedde var fremdeles i l ive etter
forsøkene. Studentene bestemte at denne
gjedden skulle være symbolet på de norske
sjøstridskrefter og døpte den H.H. Jonathan.

H.H. Jonathan ble siden sjøsatt i Plamehaven på
Britannia, under en fest ful lspekket med taler ti l
hyl lest av den norske marine. Selv om de tyske
offiserene, som på denne tiden befant seg på
hotel let, ikke forstod stort av talene, kan mye
all ikevel tyde på at de fant det hele svært
mistenkelig. Rykter skal nemlig ha det ti l at H.H.
Jonathan I kun få timer etter festen ble funnet
henrettet med et nakkeskudd av kaliber 9 mm,
hvilket peker i retning av en tysk Luger.

Festen til ære for H.H. Jonathan
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Åtte år senere ble det som kunne ha blitt en
engangshendelse en tradisjon. Byggstudenten
Helge Bydal ble under krigen arrestert og sendt ti l
Sachsenhausen, hvor han satt ti l krigens slutt.
Kanskje nettopp grunnet hans krigsopplevelser,
husket han hendelsen fra våret 1 940 veldig godt,
og da han siden ble uteksaminert fra NTH i 1 948
foreslo han at Aarhønen skulle gjenta festen ti l
ære for H.H. Jonathan og gjøre dette ti l deres
diplomfest. Ved hjelp av noen yngre gutter klarte
Bydal og hans kamerater og få tak i en gjedde.
Denne gjedden ble etter en høytidel ig prosesjon i
Palmehaven bragt ti lbake ti l sitt hjemlige element
under en høytidel ig dåpsseremoni.

Feiringen i dag
Festen ti l ære for H.H. Jonathan har endret seg
noe siden de første festene på 40-tal let. I de siste
årene har dagen startet med beskuing av H.H.
Jonathan på Lerkendalsbygget, før en høytidel ig
prosesjon med Kanzler og Hovedstyret i front
fører H.H. Jonathan sammen med
avgangsstudentene ti l Rådssalen i Hovedbygget,
for seremoni med taler fra professorer, Rektor,
studenter og personer fra næringsl ivet.

Etter seremonien i Rådssalen går prosesjonen
videre ned ti l Studentersamfundet for vorspiel.
Deretter er det opplesning av Bulletin ved
bakdøra ti l Studentersamfundet, før de lystige
toner fra Strindens Promenade Orchester fører
prosesjonen gjennom byen og ti l Britannia. På
veien ti l Britannia er det tradisjonelt to stopp – ett
på torget for overlevering av Bulletin ti l
pol itimester og ett foran statuen «Studenten i den
gamle stad» i Nordre gate, der krans nedlegges
og det stemmes opp ti l «Nu klinger».

Etter ankomst på Britannia er det tid for den
høytidel ige dåpsseremonien ti l H.H. Jonathan,
som ikke kan beskrives, men som må oppleves.
Etter dåpsseremoni, middag og dans, fortsetter
festen ut i de sene nattetimer på et derti l egnet
sted.

Skrevet av: Ingeborg Bølviken

Sponsorer ti l H.H. Jonathan:
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Ingrid ble født i Oslo, tre timer for tidl ig. Som følge av dette ble hun
ikke født med ski på beina, men med et vanngevær i hendene. Etter
flere år på aldersbestemte landslag, sluttet geværet hennes å virke og
Ingrid så seg nødt ti l å ta talentet hennes andre steder. En karriere
som skiløper så hun som urealistisk, og ble derfor Sjæfus Blæstus.
Med smidige formuleringer og korrekt informasjon, står hun for en
blæstemail og en kommunikasjonsflyt H.M. Aarhønen aldri har sett
maken ti l . Ingrid har lenge hatt en drøm om å bli frisør, bartender el ler
promotør, for så å ta del i Paradise Hotel l . Da dette ikke gikk, så hun
seg nødt ti l å begynne på Bygg- og Mil jøteknikk. Hun har en unik evne
ti l å finne et fagverks l ikevekt i y-retning, men kommer ti l kort når hun
må gjøre det i x-retning. Med en barndom dominert av vannkrig, lærte
Ingrid aldri forskjel l på høyre og venstre.

Ingrid Russwurm

Henrik Hartmann

Petter Martin Skjeldrum

Henrik Hartmann greide det umulige og vant Vice-Kanzler valget
etter at Arve Grinden benka seg selv ti l et bytt verv. Selv om Arve lå
an ti l å vinne på tross av at det gikk mot statuttene, karra Henrik i
land seieren ved å spil le på sex og sin utømmelige kunnskap om
hest og tradisjonel le norske husdyr. El lers er Henrik over middels
opptatt av badminton og bruker mye av tiden sin på dette. Vi ønsker
Henrik, el ler kanskje det nye HS lykke ti l med han i styret.

Petter Martin Skjeldrum, også kjent som Behzad Skjeldrum, er en
skrul lete type fra Drammens mest utkantede utkant. Før han ble
ti ldelt vesentl ig makt i Aarhønen, var han en veldig hyggelig gutt.
Men siden han fikk på seg Kanzlerkjedet og minkpelsen, har han
vært vanskelig å snakke med om annet enn høner, Aas fatøl, og
høner som drikker Aas fatøl. På fritiden l iker PMS blant annet å se
seg i speilet, spi l le Aarhønebingo og mate den døde kampfisken sin.
Kanzleren foretrekker forøvrig å bli møtt med et dypt bukk etterfulgt
av to høye klukk. Kun på denne måten oppnår du hans ful le respekt.
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Ola Hansen

Rolf C. Andersen

Ole Christian Holsen

Rolf er en grei kar fra Sandnessjøen som liker å engasjere seg
i sånn ca. alt som eksisterer. Dette betyr at han ikke har noen
som helst tid ti l å gjøre skole, men får det på en eller annen
måte gjort al l ikevel. Derfor er Rolf et veldig attraktivt kokeobjekt
for de mindre ressurssterke. Rolf er veldig glad i ordspil l og det
å forklare hvorfor de er morsomme, noe de faktisk er både titt
og Ofte. Av grunner som er veldig lette å forstå har Rolf et
veldig begrenset beisespekter som bare strekker seg fra Torhild
ti l Torhi ld.

Ole Christian (aka O.C.) er en kar du neppe har møtt maken ti l .
Han kom til Trondheim etter et mislykket år på en Høyskole.
Ole fant fort ut at han måtte gå på universitetet, han måtte jo ha
en eksamen i ex.phil ! Ex.phil var et fag han ikke kunne leve
uten. Som Financeminister i H.M. Aarhønen er Ole en som
grubler mye over al le penga. Tenke først - også handle? Eller
vent, kanskje handle først - så tenke? Ellers så er Ole en kar
som sjarmerer damene i senk med sine blåfargede øyne og sin
velpleide Fanadialekt. Han kan kanskje virke som en rolig og
fattet ung mann, men med litt penger i neven er det ikke alltid
enkelt å beherske seg. Vi ønsker Ole lykke ti l som
Financeminister og satser på at ikke alle penga rotes bort!

Ola er en veldig hyggelig og snil l person. I al le fal l så lenge han
er ful l . Når han er edru blir han vil l som en russisk bjørn, og
klorer og biter al le rundt seg. Dette skjer heldigvis relativt
sjeldent. Ola bor på en sofa på Byggkjel leren, og sånn sett
passet det veldig bra for ham å bli Krosjef. Her lever han på
bil l ig sprit og repriser av Paradise Hotel. Med sine dypt
rødvinsfargede lepper og et sexy pornoblikk over bri l lekanten er
han et attraktivt mål for både små og store høner på
Gløshaugen, og han får sjelden gå i fred i gangene på Lerka.
Han har derimot uttalt at han ikke skal slå seg ned før han finner
noen som får bri l leglassene ti l å dugge og hårene på leggene ti l
å reise seg, noe som enda ikke har skjedd. (Jenter. Det betyr at
han er singel! )
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Elise M. Hverven

Emmi C. Kristensen

Simen Skotvedt

Sebastian Torstenson

Simen er en kar som virkel ig kan å kombinere vrikking på hoftene
med dansing i macho sti l . Du finner han ofte syngende
lidenskapelig i en korridor på gløs ti l hans favoritt musikal, Grease.
Hans største idol her i l ivet er Kenickie som er badassen i Grease
og Simen prøver å leve opp ti l imaget 24/7. Gutten er selve
definisjonen på en bad boy! Jentene sti l ler seg i kø for å få en liten
bit av denne karen, i hvert fal l i november når han ser ut som en
shady ginger fra midtøsten. Som skogvokter og tha boss over
fadderperioden kommer nok damemagneten ti l å virkel ig leve livet
med alle de nye 94 chicksa som kommer.

Med sin rake holdning l iker Sebastian Torstenson gjerne å
understreke at han er en Blærumsgutt. Leil igheten hans midt i
Trondheim sentrum blir ofte kalt 7th Heaven på folkemunnet. Her
bl ir sykepleiere stadig observert, og han swinger dem hit og dit. At
Sebastian drar på seg naboklager er ikke ukjent, men da tar han
bare en telefon ti l advokaten sin så er saken ute av verden. I en
alder av 26 år har Sebastian kun traktet én kanne med kaffe noe
som sier l itt om hvordan hans oppvekst har vært. Sitat: ”Jeg
drikker sprit som om det skul le vært vann”.

Emmi vårt minste l i l le medlem. Men dette setter ingen stopper for å
være litt overalt hele tiden. Hun ”suser” rundt og har al ltid et smil på
lur. Ved siden av alt for lett skolegang før NTNU tok hun PhD i
organisering og har ful l oversikt på resten av den noen ganger l itt
distré flokken!
Det ryktes for øvrig at hun er medlem av en studiegruppe som
opererer under et noe tøsete navn og har base på
Ishavskatedralen.

El ise er en sylskarp redacteur, hvor du enten slar̊ an tonen, el ler
brenner deg i sladderspalten i skoleavisen Spikers. El ise sitter trol ig
på mer makt en noen andre og, «burde» unngas̊ hvis du vil holde en
lav profi l med din sjarmør. Hun er kjent for å gå rundt i sitt Darth
Vader kostyme, og l igger også l itt igjen i 80-ar̊a på alpinmoten. Som
grunnlegger av det svært vulgære og erotiske Nach-Schpielen «Hva-
Hvis-Elise?», er hun en av de få som har inndoktrinert nye tradisjoner
påAarhønehytta. En artig jente med et permanent gl is om munnen.
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Leiv Jørgen Husøy

Jens Christian Rognlien

Anders Stensløkken
Anders er en mann som har levd i mange år. Derfor har han blitt
veldig klok. Hans vise hode gjorde at han var et naturl ig valg som
leder av Industrikontakten. Når arbeidsdagen er over og han ikke er
klok lenger l iker han å sykle langt og å spil le bingo. Etter en
traumatisk skade som involverte jumpers knee i hans tidl igere
hoppkarriere prøver han nå å holde seg lengst mulig unna
Granåsen. Hans favorittartist (og menneske) i hele verden er
Wenche Myhre, og lykketal let hans er 66. Noen ganger legger
Anders planer om at Industrikontakten skal få verdensherredømme,
men stort sett er han bare alltid klar for byen.

En gang for kjempelenge siden gikk Leiv Jørgen på Dragvoll , men
siden det ble så langt å dra på skolen fra lei l igheten hans bestemte
han seg for å bytte ti l Gløshaugen. Valget ble ti lfeldig nok bygg. Leiv
Jørgen har brukt de siste to årene i eksil på AKT-rommet i kjel leren
på Lerkendalsbygget. Der skrev han historiebok for Aarhønen (samt
fortsatte l itt på Dragvollstudiet i smug), og ikke før han ble ferdig i år
fikk han lov ti l å komme ut. For at overgangen ikke skulle bl i så stor
ti l den virkel ige verden ble LJ med i Industrikontakten, der han etter
hvert har fått oppti l flere venner.

Jens Christian har, etter relativt kort tid i Industrikontakten, al lerede
opparbeidet seg en evne ti l å snurre bingotrommelen kjempefort og
drikke store mengder vin samtidig. Med den bakgrunnen han har fra
Bærums mest fasjonable adresse vil Jens Christian bruke makten
han nå har ti l å innføre mer eksklusiv servering etter bedpres. Blant
annet vi l han bytte ut den tradisjonel le spritflaska med champagne
av beste sort, samt endre menyen ti l SiT sl ik at tapasen inneholder
både trøfler og gåselever.
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Ingeborg Rønneberg

Bjørn Kristian Bache

Martin Dons

Nina Eklo Kjesbu

Noe av det Ingeborg l iker al ler best er å løpe rundt i grønne klær
med en kjempestor håv og fange sommerfugler og noen ganger
også baller (type lacrosse). Av og ti l mimrer Ingeborg ti lbake ti l
den tida da hun bodde i Oslo og slapp å forberede seg på alle fire
årstider hver eneste dag, men stort sett prøver hun å ikke tenke
så mye på det.

Martin har nyl ig vendt ti lbake fra ti lværelsen som en av
ambassadørene på Industrikontaktens nye utestasjon på
Svalbard. Etter at forhandlinger med isbjørn og skuterprodusenter
ikke førte frem, måtte Martin slukøret vende ti lbake ti l fastlandet
for å konsentrere seg om helt vanl ige bedrifter igjen. Martin er
som kjent tidl igere norgesmester i radiopeilorientering, men etter
ikke å ha funnet frem ti l pal len under premieutdel ingen under VM
bestemte han seg for å avslutte sportskarrieren umiddelbart.

BK var også en del av avdelingen på Svalbard, innti l snøskuteren
hans brøt sammen og han ikke lenger kunne råne rundt akkurat
som han brukte å gjøre hjemme i Steinkjer før i tida i en ganske
stygg Volvo. Dermed måtte han bli med Martin hjem ti l Trondheim,
og hadde ikke noe valg; han måtte fortsette i Industrikontakten. En
gang i tida var han en lovende kajakkpadler, men etter å ha
drukket l itt for mye ”gla’vatn” måtte karrieren legges på hylla. Nå
padler han bare av og ti l i en l iten fontene på Steinkjer, men det er
utfordring nok for han.

Nina er fra et sted der ting stort sett betales i kyr el ler sauer. Det
var derfor ikke før hun ble økonomiansvarl ig i Industrikontakten at
hun fikk se en helt ekte penge på ordentl ig. Noe av det Nina l iker
al ler best å gjøre er å stå i stuevinduet i Dødens dal og analysere
anatomien ti l de kjekke guttene i FK Steindølene (1 og 2). El lers
elsker Nina å gå i tog på den viktigste dagen i hele året;
kvinnedagen (som jo bare er en dag i året i motsetning ti l
man(n)dag).
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Magnus er styrets trønder, og har derfor et stort nettverk
som gjør at han kan fikse alt på et blunk. Magnus ser
grusomt snasen ut i pelscoat og med sitt skjeggete vesen
skaper han god stemning overalt der det trengs. Selv om
han noen ganger er ganske fornuftig når han er edru, er
det absolutt ingen grunn ti l å høre på han når han har
inntatt noen edle dråper. Gjerne sprit. Sprit er kos.

I motsetning ti l Birgitte er Marte blid men ikke spesielt
gavmild, derav sti l l ingen som økonomisjef. Denne
gjerrigknarken fra Kolbotn er usedvanlig hyggelig, også
i fyl la. Så lenge hun blir svunget om, tar hun seg gjerne
en svingom med hvem som helst. Marte er veldig redd
for alkohol over 25%, og drikker derfor bare Bare. Hun
har derfor bl itt stengt ut av alt som har med innkjøp å
gjøre. Marte er for glad i kake. Kake er kos.

Birgitte er en blid og gavmild jente, selv om hun er fra
Ålesund. Hun virker kanskje som en søt og uskyldig
pike på grensen ti l fornuftig, men etter et dypdykk ned i
vinglassets forførende aroma viser hun sitt sanne jeg.
Overlende som har bevitnet dette bl ir mystisk sti l le og
smiler l itt for seg selv når de blir spurt konkrete
spørsmål om hendelsesforløpet. Birgitte l iker å kose.
Birgitte er kos.

Birgitte Dahl

Marte Skibeli

Magnus Risstad
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1 8 AKTstyret
Etter å ha endt opp på scenen i svært avslørende kostymer to år på
rad fant Eivind det tryggest å bli revysjef i år sl ik at han kan
delegere de lettkledde rol lene ti l noen andre. Han er AKT-styrets in
house-rasist, noe som er å regne med når man kommer fra et sted
som er mest kjent som hjemstedet ti l Plumbo. Eivind har uttalt at
han håper å kunne rekruttere mange førsteklassinger ti l å erstatte
veteranene som nå har vært med på sin siste revy. Vi regner med
at dette gjelder både på scenen og andre måter.

Eivind M. Lindseth

Johannes Mydland

Fredrik Hanserud

Johannes kommer ifra en plass som heter Moi. Vi vet ikke helt hvor
dette l igger, men ut ifra dialekten hans anntar vi at det l igger i
Sørlandsdistriktet. Johannes er veldig engasjert av seg, og hadde
allerede første semester begynnt å engasere seg i både revyen,
byggverksted og krogjengen. Vi mistenker at han planlegger å
utfordre highscorel isten på antal l dal jer, da han kommer ti l å l igge
godt ann etterhvert. Dette engasjementet er egentl ig et skalkeskjul ,
da Johannes på si er eneste norskcolumbianske kardinal. Han ble
dessverre ikke valgt som pave ved det forrige valget, ti l tross for at
hans ungdommelige kraft da han er 56 år yngre enn han som ble
valgt.

Fredrik skul le egentl ig fødes på offentl ig sykehus tidl ig på året,
men ingen av sykehusene i området hadde varmekabler i
sykesenga, og moren nektet derfor å føde før et sl ikt sykehus
kunne oppdrives. Ryktene skal ha det ti l at de måtte ti l sydl igere
strøk for å finne et sykehus og at det ble i desember. Dette har ført
ti l at enkelte påstår at Fredrik har et utenlandsk utseende og at
han aldri er å se på skolen før etter at al le forelesninger er over.
Du tenker kanskje at du har sett han i en forelesning? Nei, det var
nok bare hans sydamerikanske dobbeltgjenger som også går i
andre klasse. Utenom å være teknisk begavet kan Fredrik også
samtl ige fotbal lregler og er muligens verdens beste fotbal ldommer.
Til tross for dette talentet pleier han ikke å dømme kamper, men
tar gjerne rol len som dommerens sufflør når Rosenborg eller
Steindølene 2 spil ler sine kamper.
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Barten til Arve Grinden

Andreas Øyehaug
Andreas går for å være blant Trondheims ivrigste på å sjekke
opp førsteklassejenter. Dette skyldes at han har vært på
landsdekkende fjernsyn, noe som har gitt han status som
Trondheims svar på Justin Bieber. Han har enda ikke funnet sin
baby, baby, baby, og er derfor ingens boyfriend. Men frykt ikke
as long as you love him så er det bare å melde seg. Du finner
han på kjel leren. Andreas har egenhendig holdt l iv i spikers
sladderspalte gjennom snart tre år, og er å regne som et fast
innslag. Ryktene skal ha det ti l at Andreas ikke får lov ti l å ta
telefonen på Aarhønekontoret etter et fatalt intervju der
reporteren ikke hadde skjønt et ord av hva han sa.

Barten ti l Arve er en mester på fiol in. Den liker å spil le stykker av
både Mozart og Bethoven, men har ikke sans for Vivaldi. Dette
skyldes at barten ti l Arve kun har tre årstider. Barten har vært å
se ved flere anledninger, spesielt i Aarhønesammenheng. Dette
førte ti l at den ble utbrendt i fjor høst, og måtte ta seg en
velfortjent ferie, men er nå ti lbake for å nidarlose byggrevyen
musikalsk. Barten har ved siden av sitt brennende engasjemnet
hatt deltidsjobb som alkoholfi l ter. Dette hovedsaklig for Arne
Brimis vin-, vin- og vin-vin. Barten ti l Arve kan tidvis oppfattes
som sliten dagen etter store festl igheter (hjølp!), men dette
ordnes som regel ved hjelp av østeuropeisk bartevoks.
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Erik Lunde

Audun Ofte

Lars Jensen
Lars er en gladgutt som liker seg best uti skogen kun iført en halvsl iten
anorakk med kaffekjelen på bålet. El lers inviterer han gjerne på nach og
sti l ler med alt fra hjemmebrygget sprit ti l muggen eplejuice. Som tørrlagt
rørlegger har han store planer for et eget hjemmebryggeri i boden ti l sin
“sugar daddy”. Lars er en av hovedgrunnene ti l at Aarhønehytta har bl itt
mer enn en våt drøm og pøkehemsen var hans eneste krav i
arkitektkonkurransen. Den har han selv innredet med badstutermometer og
reinsdyrskinn. Siden hytta har åpnet for den gemene hop har Lars måttet
se seg nødt ti l å flytte ti lbake sivi l isasjonen og ta skjegget han har forsøkt å
få ti l å gro siden hyttebygginga startet. Du ser han nå gjerne i gangen
utenfor Tower hvor han står og koser med den skallede tregubben mens
han drikker karsk.

Audun er oppvokst i en l iten bygd i Vest-Telemark sånn passe langt borte
fra omverdenen, noe som har satt et sterkt preg på hans dialekt. Den kan ti l
tider i beste fal l være uforståel ig. Som bygdegutter flest fattet Audun tidl ig
interesse for bil , og har i sine ungdomsår rånet bort flere l iter bensin enn
resten av hyttestyret kommer ti l å klare gjennom et helt l iv. Som ny student
på Bygg- og mil jøteknikk studiet skjønte Audun at han måtte prøve å dekke
over sine l ite mil jøvennlige interesser for å passe inn. Skalkeskjulet ble
VandrendeBjelke hvor han raskt ble en fast turdeltager, og senere klarte å
lure ti l seg et lederverv. Alt l igger derfor nå ti l rette for at han ved neste
generalforsamling skal sette sin drøm ti l l ivs, å gjøre VB om til en
snøskuterklubb! I hyttestyret er Audun kasserer. Med sin erfaring fra å la
ukelønnen strekke ti l flest mulig runder på stripa i sine ungdomsår, er vi
ikke bekymret for hyttas økonomi det neste året.

Du vet hvem han er. Du har sikkert sett han, enten via hans modellkarriere i
Thailand, el ler sett bi ldet av ham på melkekartongene. Han ble nemlig
meldt savnet da han en periode brukte så mye tid på dugnad oppe på hytta,
langt borte fra al l sivi l isasjon og kommunikasjon, at han ble antatt bortført.
Det ryktes i gangene på Lerka at man vurderer å sende inn et forslag om
statuttendring, hvor hovedbudskapet er at hver gang Hytta har kontortid
skal Erik stå for kos. Han er nemlig beryktet for å ta med seg litt tannpuss
for å putte i kaffen, noe som har gitt ham en egen plass i hjertet hos mang
en tørst byggstudent. Vi kan for øvrig prise oss særdeles lykkelige over at vi
er så heldige å ha Snekker Lunde blant oss på Bygg. Det har nemlig ikke
manglet på andre ti lbud. Grunnet hans fantastiske manke har
reklameti lbudene fra balsam-giganter haglet, og det sies at han befinner
seg på hat-l isten hos L’oreal etter å ha takket nei ti l ‘ ’an offer you can’t
refuse’’ .
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Ingrid Aune

Lars er en gladgutt som liker seg best uti skogen kun iført en halvsl iten
anorakk med kaffekjelen på bålet. El lers inviterer han gjerne på nach og
sti l ler med alt fra hjemmebrygget sprit ti l muggen eplejuice. Som tørrlagt
rørlegger har han store planer for et eget hjemmebryggeri i boden ti l sin
“sugar daddy”. Lars er en av hovedgrunnene ti l at Aarhønehytta har bl itt
mer enn en våt drøm og pøkehemsen var hans eneste krav i
arkitektkonkurransen. Den har han selv innredet med badstutermometer og
reinsdyrskinn. Siden hytta har åpnet for den gemene hop har Lars måttet
se seg nødt ti l å flytte ti lbake sivi l isasjonen og ta skjegget han har forsøkt å
få ti l å gro siden hyttebygginga startet. Du ser han nå gjerne i gangen
utenfor Tower hvor han står og koser med den skallede tregubben mens
han drikker karsk.

Audun er oppvokst i en l iten bygd i Vest-Telemark sånn passe langt borte
fra omverdenen, noe som har satt et sterkt preg på hans dialekt. Den kan ti l
tider i beste fal l være uforståel ig. Som bygdegutter flest fattet Audun tidl ig
interesse for bil , og har i sine ungdomsår rånet bort flere l iter bensin enn
resten av hyttestyret kommer ti l å klare gjennom et helt l iv. Som ny student
på Bygg- og mil jøteknikk studiet skjønte Audun at han måtte prøve å dekke
over sine l ite mil jøvennlige interesser for å passe inn. Skalkeskjulet ble
VandrendeBjelke hvor han raskt ble en fast turdeltager, og senere klarte å
lure ti l seg et lederverv. Alt l igger derfor nå ti l rette for at han ved neste
generalforsamling skal sette sin drøm ti l l ivs, å gjøre VB om til en
snøskuterklubb! I hyttestyret er Audun kasserer. Med sin erfaring fra å la
ukelønnen strekke ti l flest mulig runder på stripa i sine ungdomsår, er vi
ikke bekymret for hyttas økonomi det neste året.

Du vet hvem han er. Du har sikkert sett han, enten via hans modellkarriere i
Thailand, el ler sett bi ldet av ham på melkekartongene. Han ble nemlig
meldt savnet da han en periode brukte så mye tid på dugnad oppe på hytta,
langt borte fra al l sivi l isasjon og kommunikasjon, at han ble antatt bortført.
Det ryktes i gangene på Lerka at man vurderer å sende inn et forslag om
statuttendring, hvor hovedbudskapet er at hver gang Hytta har kontortid
skal Erik stå for kos. Han er nemlig beryktet for å ta med seg litt tannpuss
for å putte i kaffen, noe som har gitt ham en egen plass i hjertet hos mang
en tørst byggstudent. Vi kan for øvrig prise oss særdeles lykkelige over at vi
er så heldige å ha Snekker Lunde blant oss på Bygg. Det har nemlig ikke
manglet på andre ti lbud. Grunnet hans fantastiske manke har
reklameti lbudene fra balsam-giganter haglet, og det sies at han befinner
seg på hat-l isten hos L’oreal etter å ha takket nei ti l ‘ ’an offer you can’t
refuse’’ .

Ingrid er en sprek dame i 2. Klasse som har lagt sin elsk ti l Aarhønehytta
gjennom utmerket dugnadsarbeid. Dermed var valget som Hovmester
lett, så hun kunne være med på å spre gleden ti l resten av
bygningsfolket. Som Hovmester har hun ansvaret for å ta imot
reservasjoner og formidle informasjon om hytta ti l medlemmer av
Aarhønen og byggstudentene. Hun er en turglad jente som ofte er å
finne på VB-tur. Du skal jobbe hardt for å holde følge med denne jenta på
tur. Ti l vanl ig er hun en gledesspreder i hyttestyret med sitt sjarmerende
vesen og brede smil , sl ik som alltid el lers i hverdagen. Hun er heller ikke
redd for å ta i et tak og tar gjerne en utfordring, som selvfølgel ig leveres i
ypperste klasse. Ingrid er hel ler ikke fremmed for å ta seg en sikkelig
fest, som i god byggsti l ofte dras ut i de sene morgentimer. For tiden går
det rykter om at denne li l le blomst ikke har funnet seg helt fast grunn
ennå. Så her er det bare å skru på sjarmen gutter!
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De nye i krogjengen!
Aarhønehytta har stått ferdig siden åpningen ti l
Aarhønens 1 00-årsjubileeum 25. januar. Hytta har ti l
nå hatt besøk av mer enn 200 byggstudenter!

Aarhønehytta er tegnet av arkitektstudenter på NTNU
ved at det ble utlyst en arkitektkonkurranse. Den er
prosjektert og bygget av byggstudentene selv, og er
med det en vel gjennomført studenterhytte som alle
på bygg bør være stolte av. Ikke lenge etter åpningen
mottok hytta den æreful le prisen som Årets Trebyggeri
201 2, dette er ganske stort for en l iten hytte ti l en
snau mil l ion!

Aarhønehytta l igger på Åtol len i Selbu kommune,
rundt 80 km fra Trondheim. Om sommeren stopper
bilveien 700 meter fra hytta, hvor man trasker de siste
meterne ti l fots. Om vinteren er det omlag 4 km å gå
på ski inn ti l hytta.

Hytta har 1 6 sengeplasser, men om man er en større
gjeng som ikke frykter nærkontakt er det ful lt mulig å
være flere. I ti l legg byr hytta på kjøkken, tørkerom, 2
bad, entre, 4 soverom, stor stue med kosekrok og en
hyggelig utedo. Det er ikke er innlagt vann på hytta,
men det er ikke sl ik at det er begrenset med
kjøkkenmuligheter av den grunn. Om sommeren kan
drikkbart vann hentes ved parkeringen, el ler i
Betinatjern bak hytta for den mindre kresne.

Skrevet av: Ingrid Alne. Foto av Joakim Reinaas/Inviso AS

Området byr på flotte turmuligheter, med Skarvan og
Roltdalen nasjonalpark som nærmeste nabo, med
Trøndelags største urørte fjel l- og skogsområder.
Området rundt hytta er lett kupert og passer bra for
både turer og bålkos sommer som vinter. Det er
mange små vann i nærområdet som gir gode
muligheter for fiske. For de litt mer hyttekjære byr
nærområdet på skilek, kos i solveggen, kaffe og
vaffelservering på Hersjøhytta og en god bok i
sofakroken om kvelden. For den festglade er bordene
dimensjonert for dansing, men det foregår på eget
ansvar!

Hvis dette høres fristende ut kan du gå innpå
Aarhønens nettsider og klikke deg inn på hyttesida.
Der finner du all informasjon om hvordan du går frem
for å booke. Hytta kan reserveres 5 uker frem i tid,
med unntak av ferier og eksamensperioder som blir
lagt ut for hele perioden i det den er 5 uker unna.
Hver onsdag kl 1 2.00 vil en ny uke bli ti lgjengelig. Det
er kun byggstudenter og utgåtte Aarhønemedlemmer
som har mulighet ti l å reservere hytta, men man kan
ta med seg hvem man vil .

Ti l høsten er det muligheter for å være med på
dugnad og fikse opp uteområdet med ny platting og
utemøbler sl ik at mulighetene for kos blir enda større.
Om du er en av de som enda ikke har bl itt med på
dugnad og har lyst ti l å bidra, el ler du har vært med
før er det bare å bli med ti l høsten. Det er både sosialt
og lærerikt!
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Fra øverst i venstre hjørne: Andreas Øyehaug, Ingeborg S. Bølviken, Magnus B. Ekker, Anette
Thomassen, Peter Pay, Carol ine G. Larsen, Dina Eggum, Vera K. Andersen, Kristian

De nye i krogjengen!

BILL MRK. VARMEKABLER I OPPKJØRSELEN

En delvis glad, av og ti l hyggelig gutt søker noen som kan lage mat og re opp senga.
Jeg kan bidra med usedvanlig mange sneakers i str. 44, glætt hår og en hyggelig tvi l l ingbror
som også går Bygg. I ti lfel le du skulle gå lei av meg. . .
Du må være fl ink ti l å: drikke øl, koke pølser, og du MÅ kunne off-side regelen. Hvis du i ti l legg
har en forkjærl ighet i forhold ti l diffus sørstats-rap er ikke det noen ulempe.

Høres jeg ut som en hunk for deg?
Ta kontakt på e-mail : sexygangsterboi92@youporn.com

Mvh,
Fredrik Hanserud
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Spikers Kårner er
nå på Instagram!! !

Følg Spikers Kårner på Instagram under navnet
spikersk. Tagg dine bilder med #spikersk så vil du se
dine bilder i neste utgaven!
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LUDØL
på kroa med påsketema!
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Endelig hadde dagen ankommet da byggstudenter igjen skul le sette
kursen mot Åre i Sverige. Turen fant sted i starten av januar, rett etter
juleferien. Det vi l si etter en god og lang ferie fra alt skolemas og lesing,
hvor den eneste aktiviteten bedrevet var å drikke med begge hender. Det
var tydelig fra første stund at værgudene var på vår side. Strålende sol
under hele oppholdet og at ingen av oss led av forfrysninger sier sitt! Kost
og losj i på Tott Hotel l var neimen heller ikke noe å forakte, hvem sier nei
takk ti l badstu etter en dag i bakken og hotel lfrokost inkludert?

Dagene i Åre gikk i å våkne med fyl leangst, spise frokost for å få l itt energi
og for å forebedre den reduserte formen litt. Etter frokost og snakk gikk
turen ut i bakken. Ettersom det al lerede var sent på dagen før folk klarte å
ta turen ut, gikk turen mer eller mindre rett ti l afterski og ikke så mye innom
selve bakken. . . Videre var det bare å komme seg hjem fra afterski, spise
middag og starte vorspeil nr.2 for dagen. Etter vorspeilet møtte al le kjære
byggstudenter hverandre på Åres luksuriøse nattklubber, hvor blant annet
Bjørn Rosenstrøm hadde sitt l ivs opptreden. Mildt sagt var det en bra tur
for al le og en hver! !
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Er du litt lei av al l eksamenslesing? Her er Sudoku og

kryssord som kan løses i en velfortjent pause!

Sudoku
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Før sommerferien melder endelig sin ankomst står den store og fryktful le
eksamensperioden først på tur, og mange kommer ti l å bl i sittende innestengt på lesesalen
hele dagen. Men dette er ingen unnskyldning for å ikke ha den perfekte sommerkroppen i
juni! Her er de heteste tipsene ti l et fantastisk og beachklart ytre uten at du trenger å bruke
utal l ige timer i solarium eller treningssentere. Følger du disse tipsene ti l punkt og prikke vil
du garantert være klar for stranda!

Tips 1: Få tænen i boks!
Den fl ittige studenten som du er har jo ikke penger ti l å ta solarium eller nødløsningen
spray-tan. Heldigvis finnes det et annet middel: gulrøtter! Gulrøtter er den grønnsaken som
inneholder mest beta-karoten. Dersom man inntar store mengder beta-karoten er det en
rekke bivirkninger som kan komme. Er man riktig heldig opparbeider man nemlig en beta-
karoten overdose og får det som heter karotendermia. I dette ti lfel let vi l huden din bl i helt
oransje og brunnfarg-problemet er herved løst!

Tips 2: Bli kvitt vinterfettet!
Dersom du overholder tips 1 vi l dette problemet hovedsakelig al lerede være løst. Det
vesentl ige man må være obs på er at man overhodet ikke kan spise noe annet enn
gulrøtter. Følg gulrotdietten, og supplér eventuelt med vann, dersom det bl ir for kjedelig.
Husk at hvis du skal innta alkohol må du drikke kun ren sprit, da dette inneholder minst kcal.

Tips 3: Bli supertrent!
De fleste studentene har l ite tid ti l å dra på treningssenteret i eksamensperioden med tanke
på alt man skal igjennom av pensum. Men her er problemet og løsningen! Har du tenkt over
hvor mye pensumlitteraturen din veier? De fleste av oss har pensumbøker i ki lovis! Alt du
må gjøre er å løfte dine bøker i ny og ne på lesesalen.

Bli klar forSommerkroppen13!
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Ryktene skal ha det ti l at Eivind (2.) ble sjekket opp av en gutt
med ålesundsveis under langåpent på kroa. Eivind var dessverre ikke
interessert, da han allerede hadde avtalt en kl ine-date med Fredrik (2.) og
ikke vil le virke løs.

Limerick om Sebastian (2.):
Fra Bærum er gutten i etasjen på toppen.
Han med den trente og hårete kroppen.
Han svinger på jenter,
og får ti lbake med renter
når han tar de med hjem og viser frem snoppen.

I løpet av langåpent på kjel lerne rakk Eivind (2.) å danse tungetango med
en ukjent skjønnhet på Hybrida-kjel lern. Da han senere på kvelden mottok et
bi lde av to ubestemmelige personer som bedrev samme aktivitet fra Rolf (2.)
lurte han svært på hvordan noen hadde fått tatt bi lde av hendelsen han
tidl igere begikk. Det viste seg imidlertid at bi ldet var av Rolf (2.) og Fredrik
(2.).

En tydelig beruset Magnus (2.) sa følgende om vår nye redacteur på
dansegulvet på kjel leren etter å ha deltatt på kveldens
ludøl-konkurranse: "Hun er dama ti l typen ti l kusina mi så jeg må holde
meg unna!"

Etter heltemodig innsats under Ludøl fikk Magnus (2.) endelig premien sin,
og skal ha ti lbragt natten med en ukjent utveksl ingsstudent på Moholt.

Fredrik (2.) skrudde på sjarmen på Langåpent, og skal ha klint med ikke
bare en, men to stykker i løpet av kvelden!

-Jeg er veldig fl ink ti l å ha det gøy med meg selv! (Rolf 2.)

Hos den gamle redaktøren Nina (2.) har det tydeligvis satt seg spor etter
vervet i HS ettersom hun kommer med utbrudd som; -rettskriving er jo min
favoritting i hele verden!

-Sex er så jævlig mainstream! (Nils Henrik 1 .)

Nina (2.) kom ti l Vårfest med store mål om å få bange ByggBang, men da
hun så Kjel l (3.) glemte hun alle sl ike tanker, og kl inte l itt med han i stedet.

-Sjå på ballane dine, og på min tiss ! (Mirjam 2.) SLADDER



31
-Jeg tok bare med Anette og Bobo i krogjengen fordi de er heite! (Ola 2.)
-Marte har jeg smakt på for lenge siden, for å si det sånn. (Ola 2.)

Anette (5.) sitt "Beisespekter" har en nedre grense på tantebarnet hennes
som er født i 90. Det er ikke greit, ti l stor skuffelse for al le guttene på
kontortiden ti l IK. All ikevel var denne nedre grensen kun ord (se sladderet
nedenfor).

På Aarhønehytta ble det mye vin
Nok ti l at Anette (5.) fant prinsen sin
Litt utenfor beisespekteret hun hadde fortalt ti l sine
Men det hindret ikke henne og Eivind (2.) fra å råkline!

Anette (5.): "Det fins noen rasa som spis andre menneska. Da vil du jo ikke
beise dem! Du vil ikke ha noen ti l å gå ned på deg hvis de spiser deg
opp!"

-Jeg har aldri beisa noen jeg ikke er venn med på face! (Ingeborg 5.)

Det ryktes at Anders (2.) fikk bursdagsgave en måned for tidl ig, da han og
Hanne Ingrid (2.) forsvant fra hans egen bursdagsfest for en lengre periode.

Under vinfest med Kroa skal ryktene ha det ti l at Magnus (1 .) og Karoline
(1 . ) sørget for at det ikke ble mangel på sengeplasser ved å dele både
seng og sovepose.

-Det kjennes litt ut som dobbel penis! (Sil je 5.)

Birgitte (1 . ) og F. Olsen (2.) koste seg over stokk og stein på ByggBang
konsert.

Vår al les kjære finance Ole (1 .) ble observert på hyblene bokstavelig talt
oppslukt i Hanna (1 .)

Fredrik (2.) hadde en fuktig kveld på ByggBang konsert og endte opp uten
undertøyet sitt hjemme hos et av bandmedlemmene. Her snakker vi ekte
groupie!

-Det passa jævlig bra, El in hadde alle de hulla jeg manglet (Henrik 3. åpner
seg under Asiaturen)SLADDERSLADDER
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Baksiden

Lyst ti l å være neste utgaves bakside?
Send et bilde av DIN bakside ti l spikers@aarhonen.no




