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Hei, hei og atter hei! 
Da var en, etter min mening, svært så vellykket fadderperiode 
unnagjort og ting er tilbake til normalt, enn så lenge. Jeg må si meg 
imponert over det de nye første- og ikke minst fjerdeklassingene fikk 
til under prøvelsene. 
 
Denne utgaven av Spikers Kårner har en stor overvekt av 
fadderperiodestoff, slik jeg lovet i siste utgave før sommerferien. 
Dette gir da en mulighet for de stakkarerne som ikke fikk være med 
på festlighetene til å oppdatere seg på hvordan alt har foregått. 
 

ig til alle de gode hjelperne som 
stoff og ikke minst fine bilder. Jeg vil 
også benytte anledningen til å 
ytre at hvis der er noen som lider 
av en enorm lyst til å skrive noe de 
vil ha på trykk i Spikers, så send en 
mail til spikers@stud.ntnu.no

Jeg må si meg evig takknemmel
har hjulpet med med dekkende 

. 
 
Neste nummer ser jeg for meg på 
trykk når UKA nærmer seg slutten. 
Jeg tenker at den utgaven vil 
inneholde et litt bredere spekter 
av saker. 
 
Fredrik Hausmann 
Redacteur i H.M. Aarhønen 
 

PS! Når det gjelder bildet over, så hadde jeg ikke hjerte til å klippe 
bort Carl Otto grunnet den herlige stilen! 
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Kjære Byggstudenter! 
Da var vi ferdige med en heidundrande fadderperiode. Selv sitter 
jeg igjen med en del gode minner og det tror jeg sannelig det er 
flere som gjør. Det virket i hvert fall sånn på alle de glade ansiktene 
på imm.ballet! Jeg må gratulere dere igjen, kjære nye første- og 
fjerdeklassinger, med godt gjennomførte Prøvelser og opptak i H.M. 
Aarhønen. Dere gjorde en kjempeinnsats og virker som en finfin 
gjeng. 
 
Når fadderperioden er overstått er det over til noe helt annet; 
nemlig nytt semester. Mitt mål for semesteret er å få med meg UKA, 
stikke noen turer på Kjellern, holde meg i
noen forelesninger og levere så mange 
mine. Om jeg klarer det gjenstår å se,
 
Det er sikkert flere av dere som lurer 
på hvordan dere kan engasjere dere i 
Aarhønen. Vi har mange områder 
som dere kan bli med i. Om ikke så 
lenge starter Industrikontakten opp 
med bedriftspresentasjoner. Kjellern 
skal holde åpent noen fredager og 
lørdager utover høsten og trenger 
stadig hjelp i baren. AKT skal holde et 
par myldremøter. Vandrende Bjelke 
drar av sted på tur. Og mer kommer. 
Hold dere friske og bli med på det 
Hennes Majestet har å tilby! 
 
Jeg-er-byggstudent-og-jeg-er-grei-klukk 
Morten Engen 
Kanzler i H.M. Aarhønen 

 form, prøve å få med meg 
øvinger jeg klarer i fagene 

 men det er verdt forsøket. 
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Hei hå! 
 
Håper alle har hatt en bra start på skoleåret, og ikke minst en moro 
fadderperiode for alle nykomlinger og faddere! 
 
Da er den desidert travleste kjeller-perioden over, og alle vi i 
krostyret kan puste lettet ut og glede oss enormt over hvor bra det 
har gått. Fadderperioden har vært kjempemoro, mye sladder har 
blitt skapt i kroas mørke hjørner, og veldig mye alkohol har blitt 
fortært. Dere nykomlinger har bevist at dere kan drikke dere like 
usjarmerende sørpefulle som deres forgjengere. Det liker vi, for etter 
en periode med ganske dårlig råd, har økonomien endelig snudd 
på hæla og kjelleren går nå så det knaker. Drekka på!  
 
Mange ting blir på merkelig vis gjenglemt på kjelleren. Hvis det er 
noen som savner en termos eller et mobildeksel, så ta en tur innom 
Høna. Mest sannsynlig ligger det du har mistet der, eller i en 
konteiner på Moholt.  
 
Neste mulighet til å støtte kroa med god stemning og litt spenn blir 
fredag 18. september. Da braker det nemlig løs på kjelleren igjen 
med Quiz-kveld! Kom og bli med! Premie til beste lag. 
 
Uken etter, fredag 25.september, er det vors på kjelleren forbeholdt 
5.klassingene på bygg. Det er viktig å ta vare på de eldre også! Det 
er på tide å vise hva snart 5 år på bygg har gjort for 
drikkeferdighetene! Kom, kom☺ 
 
Det blir også sannsynligvis enda et langåpent dette semesteret, 
nærmere bestemt lørdag 7.november! Tradisjonen tro er det 
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selvfølgelig temafest. Gled dere, det blir bra!! Mer info om dette 
kommer senere. 
 
Utover dette er det ikke planlagt så mange arrangementer, siden 
UKA har (i skrivende stund) ikke ennå sluppet noe program. Men 
vors blir det til enkelte av arrangementene, og i hvertfall til 
Trønderfesten med 
tradisjonstro folkemusikk 
og høy barteføring. 
Tjohei! 
  
OBS OBS!! Onsdager fra 
14-16 har krostyret 
kontortid på Lerkendal, 
da er det bare å stikke 
innom for en kopp kaffe 
og en kakebit, og slå av 
en prat! Det setter vi 
veldig pris på☺ Det vil 
også være mulighet til å 
kjøpe bonger til kjelleren 
da. 
 
Jeg har ikke mer på 
hjertet for denne gang. 
Håper å se dere alle til 
Quiz den 18.!! 
 
Madeleine Brandt 
Krosjef, H.M. Aarhønen 
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Historiebokkomiteen 
Tekst: Thanh Ngan Nguyen 

 
H. M. Aarhønen samler gamle historier og tradisjoner til ei historiebok 
som skal utgis i forbindelse med 100-årsjubileet i 2013. H. M. 
Aarhønen er den eldste nåværende linjeforeningen av alle 
injeforeninger ved dagens NTNU. Dette er vi stolte av, ikke minst 
fordi H. M. Aarhønens historie strekker seg langt tilbake, til 
oppstarten av NTH og byggingen av Studentersamfundet. 
 
Hvorfor har H. M. Aarhønen en klekkestav som brukes under 
immatrikuleringsballet? Hva er bakgrunnen for AarhøneLekene? 
Hvor gammel er Aarhønekroa (også kjent som Byggkjelleren)? Hva i 
all verden er regentskapet i Oslo? Hvorfor er Jonathan ei gjedde? 
Alt dette og mer er ment å resultere i spennende lesestoff i 
historieboka. 
 
Historiebokkomiteen startet så smått med sitt arbeid i 2006. Noen 
medlemmer av komiteen er allerede uteksaminert, men enkelte 
bidrar fortsatt i arbeidet. Per dags dato består komiteen av en 
håndfull gjeng. Vi har hatt noen oppstartsmøter, men snart er det 
på tide å komme skikkelig i gang! Vi trenger folk som kan hjelpe oss 
å lete i arkiv, bidra til utforming og disposisjon av historieboka, 
intervjue gamle Høyheter, samt etter hvert skrive og redigere 
endelige tekster. Dere som går i 2. og 1. klasse nå er perfekte til 
denne jobben, da det er dere som kommer til å oppleve H. M. 
Aarhønens 100-årsjubileum mens dere fortsatt er studenter i den 
gamle stad. 
 
Er dette noe du kunne tenkt deg å være med på, send en liten mail 
til aarhonen-historiebok@list.stud.ntnu.no. Framover dette 
semesteret tenker vi oss samling én kveld i måneden, i tillegg til noe 
leting i arkiver på dagtid innimellom. 



                                                              Spikers Kårner 04-2009 

Byggverksted 
 

 
Byggverkstedet ønsker å bidra til at studenter ved Bygg og Miljø kan 
tilegne seg praktiske ferdigheter og erfaringer relatert til den 
teoretiske utdanningen innen basisfagene. Verkstedet er for tiden 
inne i en oppstartsfase, der gjennomføring og planlegging av 
aktiviteter er i fokus. Til dette ønsker vi flere personer spesielt fra 1-3. 
klasse som kan bidra med pågangsmot og ideer. På lengre sikt har 
byggverkstedet som mål å skaffe et eget rom med muligheter for 
snekring og diverse kurs. I tillegg vil støtte med verktøy til Akt, 
vedlikehold av kjelleren og prøvelsene være naturlig. 
 
Svar sendes til: Henning Helgøy henninhe@stud.ntnu.no innen 
fredag 25.9.  
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Quiz 
Her kommer spørsmålene som var på Quizen på Ricks 13. august. 
De som var tilstede kan se om de fortsatt husker noe, mens de som 
ikke var der får gleden av å lese spørsmålene for første gang. 
 
Lett Blanding: 

1. Hvilken av planetene roterer mot solen? 
2.  Hvem oppfant saksen? 
3.  Hvor mange groper er det på en vanlig golfball? 
4.  Hvor mange prosent vann er det i en agurk? 
5.  Hvem ble ”Man of the year” i Time Magazine i 1938? 
6.  Hvor lenge kan en snegl sove? 
7.  Er det han- eller hunmyggen som stikker? 
8.  Hvor høy var Stalin? 
9.  Det er ikke lett, sa kjerringa. Hu stekte ……….. i vaffeljernet. 
10.  Hvilken idrett kombinerer terrengløp og kart og kompass? 

 Engelsk football: 
1. Det engelske ligasystemet ble opprettet i 1888 og er verdens eldste i sin 

form, men når bestemte man seg for å la den øverste divisjonen bryte ut 
av systemet og opprette Premier League? 

2. Hvem har scoret flest mål i Premier League, og hvor mange? 
3. Hvilken klubb spiller i 2009/2010 for første gang i Premier League? 
4. For hvilke tre engelske klubber har den tidligere forsvarskjempen Alf Inge 

Håland spilt? 
5. Liverpool FC er som eneste engelske klubb permanent eier av Champions 

League trofeet. Hvor mange ganger har de vunnet denne cupen? 
6. Hva er Geoff Hurst mest kjent for? 
7. Hvilken klubb tok den tidligere sjefen for det engelske landslaget, Sven-

Göran Eriksson, over ledelsen for i sommer? 
8. Hvilket lag har hatt flest sesonger i den øverste divisjonen i England? 
9. Hva heter hjemmebanen til Portsmouth, som med sine drøye 20,000 har 

den laveste tilskuerkapasiteten i Premier League? 
10.  Hvilke nordmenn er på plass i Premier League kommende sesong? 

Reise: 
1. Hvilket land stammer selskapsdansen Jenka fra? 
2. Hvilket land kalles soloppgangens land? 
3. Hvor i Italia produseres FIAT? 
4. Hva er den greske guden Apollon kjent for? 
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5. I hvilket by kan man se Hagia Sofphia? 
6. Når er nasjonaldagen til Frankrike? 
7. Hvilket land kommer matretten quesadilla fra? 
8. Hva heter Sunnmøres største by? 
9. Hva er Tiramisu  og hvilket land kommer det fra? 
10. Hvor ligger Karlsbroen? 

Musikk: 
1. Hvem skrev melodien til Ja vi elsker? 
2. Hvilket album er tidenes nest mest solgte etter Michael Jacksons Thriller? 
3. Hva heter gitarist og frontfigur i det amerikanske rockebandet Foo 

Fighters? 
4. I hvilket Aberdeen-band spilte han trommer før han dannet Foo Fighters? 
5. Hvilke fire band regnes som de fire store i norsk rock? 
6. Hva slags kjøretøy var det Min Beibi dro av sted med på plata Suser Av 

gårde utgitt 9. September 1986? 
7. Christer Engen er en norsk trommis, hvilke to norske rockeband er han mest 

kjent for å ha spilt for? 
8. Hva heter åpningslåta på Backstreet Boys-albumet Millennium? 
9. Hvem malte bananen på The Velvet Undergrounds legendariske 

albumcover? 
10. Hellbillieslåta Ei Krasafaren Steinbu er egentlig en coverlåt av den kjente 

amerikanske countryartisten Hal Ketchum. Hva er originaltittelen på låta? 
Barne-tv spørsmål: 

1) Hva er det fulle navnet til Pippi Langstrømpe?  
2) Hva heter faren til Emil i Lønneberget? 
3) Hva er Hannah Montanas ekte navn? 
4) Hva heter Albert Åbergs usynlige venn?  
5) Hvorfor er Tussi alltid lei seg?  
6) Hva slags dyr er Joppe?  
7) Hvem har rollen som Titten Tei og Teodor?  
8) Hva heter skilpaddevennen til verdens sterkeste bjørn Bamse?  
9) Hvilken by jobber brannmann Sam?  
10) Til hvilket land kommer brødrene Løvehjerte?  

 
SVAR: Lett blanding: 1) Venus, 2) Leonardo da Vinci, 3) 336, 4)96-97%, 5) Hitler, 6) 3år, 7)hunmyggen, 
8)1,63, 9)frosk 10)orientering Engelsk fotball: 1) 1992, 2) Alan Shearer m. 260 mål, 3)Burnley, 4)Nottingham 
Forest, Leeds, Manchester City, 5) 5, 6) Scoret hat-trick i finalen da England vant VM i 1996, 7) Notts County, 
8) Everton, 9) Fratton Park, 10) Erik Nevland, Bjørn Helge Riise, Brede Hangeland, John Carew, Christian 
Kalvenes og Morten Gamst Pedersen. Reise: 1) Finland, 2) Japan, 3) Torino, 4) Gud for medisin, helbredelse, 
lys og sannhet, 5) Istanbul, 6) 14. juli, 7) Mexico, 8) Ålesund, 9) dessert fra Italia, 10) Tjekkia. Musikk: 1)Rikard 
Nordraak, 2) AC/DC – Back in black, 3) Dave Grohl, 4) Nirvana, 5) Dumdum Boys, Raga Rockers, Jokke og 
Valentinerne og deLillos, 6) en blå folkevogn, 7)BigBang og Turboneger, 8)larger than life, 9)Andy Warhol, 10) 
past the point of rescue. Barne-tv: 1) Pippilotta Viktualia Rullegardina Krusmynta Efraimsdotter Langstrømpe, 
2) Anton, 3) Miley Cyrus, 4) Skybert, 5) Han har mistet halen sin, 6) Muldvarp, 7) Birgit Strøm, 8) Skallmann, 
9)Pontipandy, 10)Nangijala.
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                          Volleyballturnering 
Tekst: Fredrik Hausmann Dato: 20.08.09 

  
Heldigvis, i en heller stort sett overskyet uke, fant solen ut at den 
skulle skinne litt på de mange store og enda fler mindre 
volleyballtalentene på bygg. Det endte opp med rundt 20 
påmeldte lag, noe som medførte noen lag måtte spille kvalifisering 
for å komme med blant de 16 i første rund. Fjerdeklassefadder Olav 
Tvedt utropte tidlig hans lag The Beast som klare favoritter til å nå 
helt til topps. Det viste seg allerede i første kvartfinale at de kun 
hadde det i kjeften da de ble feid av banen av The Crabs. 
Sistnevnte lag karret seg til slutt til en finfin tredjeplass. 
 
Et lag som tidlig viste tildels glimrende spill var førsteklasselaget 
Samma Faen, som i første kamp slo ut stjernelaget White Power. De 
lekte seg faktisk helt frem til finalen, men der møtte de overmakten i 
Tjorven som rett og slett ble for sterke. Det skal imidlertid legges til at 
Tjorven stilte med diskutabelt mange faddere, men ingen klager 
nådde frem hos det strenge dommerpanelet, og Tjorven ble 
dermed de rettmessige vinnerne av den store volleyballtuneringen 
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anno 2009. Som vinnere måtte de tradisjonstro spille den ærefulle 
oppvisningskampen mot instituttets menn, med kjente spillere som 
Steinar Nordal, Helge Brattebø og Arne Aalberg. Stjernene til tross, 
så trakk også her Tjorven det lengste strået i en svært så jevn kamp. 
 
Som vinnere ble Tjorven heldige eiere av hvert sitt gavekort fra 
Peppes Pizza. Det skal til slutt legges til at Hovedstyret etter at all 
annen aktivitet var avsluttet vant en uformell oppvisningskamp mot 
Krostyret, og det selv med deres beste spiller Morten Engen syk på 
sidelinjen. 
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Dommer 2009 
Betongkonstruksjon 
De Raatne Æg valgte å demonstrere sin støpekunst med et 
flatpakket bord i betong. De hadde tydelig latt seg inspirere av 
IKEAs gode løsninger med en fin brosjyre som på enkelt vis 
demonstrerte for Den Ærede 
Jury hvorledes bordet var satt 
sammen i detalj.  
Den Ærede Jury var de første 
til å få beskue dette 
fabelaktige betongverket, og 
det var godt tilrettelagt for en 
usjenert befaring for de 10 
jurymedlemmene.  
Bordet var urokkelig selv da et 
medlem av den ærede jury 
fikk utprøve bordets 
bæreegenskaper gjennom vill 
dans. 
Vertskapet var svært trivelige, 
og bød på mang en god tår 
slik at Den Ærede Jury kunne 
leske sine tørrlagte ganer.   
 
MEN.. 
 
De Raatne Æg lot seg ikke 
inspirere nok. Det forekom for den Ærede jury at konseptet ikke var 
tilstrekkelig gjennomført, det IKEA-lignende produktet hadde ikke en 
gang et egennavn. Det fantes heller ingen tegn på hvem de 
Raatne Æg representerte; H.M. Aarhønens logo var ikke engang på 
plass!  
Det var juryens ønske å få befare verkets armeringstegninger. Den 
Ærede Jury ble svært skuffet da ikke engang dette kunne 
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oppdrives! Bordets overflate vitnet tydelig på slett og ufullstendig 
arbeid, porene i betongen virkelig gapte mot Den Ærede Jury. Og 
som om ikke det skulle være nok ble Den Ærede Jurys bekledning 
tilstøvet i høyeste grad da de skulle beskue verket nærmere. 
 
De Raatne Æg må derfor så absolutt drikke … ENKEL DOSE!  

Det Flytende Medium 
Da Den Ærede Jury ankom Det Flytende Medium ble De møtt av et 
smakfullt pådekket cafébord. I kopper av ekte porselen fikk Den 
Ærede Jury servert nypresset kaffe, som behaget Juryens smaksløker 
i stor grad. Man kunne også meske seg med de lekreste 
hjemmelagede puncheboller som var dagens gastronomiske 
høydepunkt. Hva gjelder konstruksjonen hadde gruppen løst 
oppgaven på en kreativ og 
god måte som vekket 
barnslige sider i enkelte av 
Den Ærede Jurys medlemmer. 
Gruppen stilte også med flere 
våghalser som demonstrerte 
hvorledes restitusjonsanlegget 
skulle benyttes. Etter en hittil 
stressende ferd ble Den 
Ærede Jury svært behaget 
da det var massasje i 
prydfulle omgivelser dekorert 
med kvister og blomster.  
 
MEN… 
 
Den Ærede Jury ble lurt. Ved 
nærmere betraktning viste 
det seg at byggverket var 
pent langt fra, men langt i fra 
pent! Bedre ble det ikke da 
Den Ærede Jury ankom cafébordet og ble tildelt plasser og 
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Kanzleren selvsagt fikk sitte i høysetet. Det gruppen ikke hadde tatt 
med i beregningene var at høysetet sto midt i skuddlinjen for 
våghalsenes bølgevirkning. Dette medførte at Kanzleren fikk den 
grufulle opplevelsen av å få hele sitt legeme tilgriset med både 
kaffe og det altfor kalde såpevannet. Som om ikke det var nok tok 
det hårreisende lang tid før gruppen kom til unnsetning med 
håndklær og ydmyke unnskyldninger. Den Ærede Jury ble til de 
grader skuffet da det viste seg at De ikke skulle få ta del i postens 
aktiviteter, og verken fikk tildelt håndklær eller badetøy.  
 
De Raatne Æg må i aller høyeste grad drikke … dobbel dose! 

Kollektivtransport 
Den Ærede Jury ble ved ankomst til det majestetiske kjøretøy slått i 
bakken av de Raatne Ægs finurlige kreativitet. Det forelå ingen tvil 
om de Raatne Ægs tilhørighet, da vognen var preget med Hennes 
Majestets vakre ytre.  De Raatne Æg hadde i tillegg inntatt 
passende uniformer for anledningen og det var ingen tvil om hvem 
som tilhørte 
denne 
gruppen av 
H.M. 
undersåtter. 
 
Under hele 
kjøreturen ble 
Den Ærede 
Jury oppvartet 
på 
upåklagelig vis 
med 
fabelaktig 
service fra de 
Raatne Æg. 
Kjøretøyet var i tillegg utstyrt med tilstrekkelig proviant av ypperste 
sort. 
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Kjøretøyet forekom for Den Ærede Jury som meget stødig og solid 
selv på Nordres brolagte gate. Selv om vognen var dimensjonert for 
tilstrekkelig tyngde, gledet det Den Ærede Jury at de Raatne Æg 
hadde sikret kjøretøyet forsvarlig med ekstra støttehjul. 
 
MEN…  
 
Samtlige av Den Ærede Jury manglet sted å plassere sine 
forfriskninger, og savnet sterkt en plass der godsakene de Raatne 
Æg tilbød kunne oppbevares.  
Den Ærede jury fryktet til stadighet for sin egen sikkerhet da vognen 
var uforsvarlig høy med manglende armlene på enden. Den 
såkalte trappen forekom også for Den Ærede Jury som særdeles 
utrygg da den ikke hadde et godt nok feste i vognens underlag. 
De skarpe kantene på H.M. nebb var ikke bare misvisende om H.M. 
upåklagelige utseende, men også meget farlig for Den Ærede Jurys 
sikkerhet da de oppholdt seg i vognens nærvær. 
Og om ikke dette skulle vært nok, ble Juryens kostbare bekledning 
tilsølt av fersk maling. 
 
De Raatne Æg må derfor så definitivt… IKKE DRIKKE! 

Kjent Byggverk 
Nederst i gaten ble Den Ærede Jury møtt av en høytidelig seremoni. 
De Raatne Æg hadde komponert vakre toner til ære for Hennes 
Majestet, og etter snorklippingen ble det servert utsøkte kanapeer 
med tilhørende sprudlevann. Den Ærede Jury lot seg imponere av 
gruppens tilhørighet til den norske arkitektur, med deres 
rekonstruksjon av den Norske Opera. Under nærmere befaring og 
utprøving ble det klart at konstruksjonen tålte store belastninger, 
dette til tross for den utstrakte bruken av resirkulerte materialer. 
Enkelte av Juryens medlemmer kunne et øyeblikk her sverge på at 
de var i Bjørvika og ikke i Nordre gate. 
 
MEN... 
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Om arkitektene i Snøhetta 
hadde sett denne 
konstruksjonen ville de nok 
blitt særdeles skuffet, og 
Den Ærede Jury var heller 
ikke imponert over 
utførelsen av 
konstruksjonsdetaljene. 
Norges nasjonale 
operabygg ble av de 
Raatne Æg fremstilt som en 
usammenhengende haug 
med paller og sponplater, 
og var svært lite 
tiltrekkende når man 
studerte den nærmere. 
Gruppen var tydeligvis av 
den oppfattelse at 
aluminiumsfolie holder 
tilstrekkelige u-verdier, men 
Hennes Majestet er ikke like 
sikker. For å toppe det hele 
fikk Den Ærede Jury 

åpenlyst servert varer fra Vinmonopolets hyller, og sto dermed i fare 
for å komme på kant med lovens lange arm. 
 
De Raatne Æg må derfor så absolutt drikke… TRIPPEL DOSE! 

Sauna 
Den Ærede Jury gledet seg til å ta en varm pause, og ble særdeles 
fornøyd da de ankom en varm og koselig sauna. I tillegg var juryen 
forbeholdt en egen vert som sørget for håndklær, forfriskninger og 
ikke minst god stemning med drikkeviser, som falt enkelte av juryens 
medlemmer særs i smak.  
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Saunaen var og utsmykket med en flott logo som viste Trondheims 
borgere hvilken linjeforening de Raatne Æg ærbødigst 
representerte. 
 
MEN…  
 
Den Ærede jury ble til sin forferdelse tildelt vaskekluter, som skulle 
fungere som håndduker og redselen nådde sitt klimaks da de ble 
INNELÅST i den trange saunaen. 
Den Ærede Jury fant det heller ikke passende at skifte på den skitne 
brostein i Nordre 
gate. Og for 
enkelte av 
Jurymedlemmene 
ble omkledningen 
en 
nedverdigende 
seanse, da byens 
borgere kunne 
beskue denne i sin 
natura.   
 
De Raatne Æg 
må derfor helt 
klart drikke… 
ENKEL DOSE! 

Bro Over Nordre 
Øverst i Nordre hadde de Raatne Æg konstruert en slank og vakker 
bro til ære for Hennes Majestet. Gruppen hadde vist god material- 
og ingeniørkunnskap i planleggingen, og utførelsen var også til Den 
Ærede Jurys behag. Etter en befaring over broen var det klart for en 
høytidelig seremoni, og mens fyrverkeriet freste kunne Kanzleren 
klippe snoren og erklære broen for åpnet. Som seg hør og bør var 
det også noe å drikke og roser ble delt ut til Den Ærede Jury. 
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MEN...  

 
Den Ærede Jury ble 
ved ankomst 
umiddelbart 
skeptisk, da trappen 
opp til broen var i 
bratteste laget for 
Jurymedlemmer 
med høye heler. I 
tillegg kunne ikke 
rekkverkene brukes, 
da disse var 
særdeles grove og 
kunne ha gitt flis 

med tilhørende blodforgiftning! Vel oppe ble det også klart for Den 
Ærede Jury at konstruksjonens slankhet hadde en pris, og det ble 
stilt spørsmål ved om stabiliteten sideveis var god nok for 
bruksgrensetilstanden. Hennes Majestet ville nok også vært forferdet 
over mangelen på noe å bite i ved det heller reduserte kranselaget, 
og ikke minst ville Hun vært sjokkert over at De Raatne Æg hadde 
malt hennes logo i feil farger! SKAMMELIG! 
 
De Raatne Æg må derfor så absolutt drikke... DOBBEL DOSE! 

Utedo 
Det var et meget estetisk tilfredsstillende syn som møtte Den Ærede 
Jury da De ankom utedoen. Forventningen var bygget opp da De 
Raatne Æg i gruppen iherdig hadde markedsført fasilitetene med 
levende plakater, banner og flyveblader. Den Ærede Jury hadde 
også spart seg opp grundig for å kunne nyte besøket til det fulle. De 
Raatne Æg hadde lagt stor vekt på å separere Den Ærede Jury fra 
den gemene hop med en egen VIP-avdeling, hvilket behaget Den 
Ærede Jury i stor måte. Utedoen viste seg også å tilfredsstille Den 
Ærede Jury på innsiden. Der kunne man behage seg med både 
duftlys, valgfri musikk, et kunstferdig utført dolokk og et hendig 
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velfylt barskap gjemt bak speilet som og kunne benyttes til å rette 
på finstasen. Enkelte medlemmer av Den Ærede Jury fant det 
offentlige avtrede tilstrekkelig behagelig og besøkte dette både titt 
og ofte. Hensynet til svineinfluensa og andre lumske sykdommer var 
tatt hånd om ved hjelp av spritbasert håndvask. Sist, men ikke minst, 
oppfylte reisverket kravene i både bruks- og bruddgrensetilstand, 
og takkonstruksjonen var håndverksmessig plettfritt utført. 

 
MEN…  
 
Da Den Ærede Jury skulle 
inspisere baksiden fant man 
både en ubehagelig lukt og 
spiker som stakk ut fra 
veggen. Her kunne man fort 
ødelegge det peneste tøy. 
Den Ærede Jury mottok også 
klager på den sjenerende 
lukten fra forbipasserende, 
noe De fant høyst 
ubehagelig. Gruppen hadde 
laget et meget upassende 
slagord som kunne skues fra 
hele Nordre Gate. Dørene på 
avlukkene kunne ikke lukkes 
skikkelig, hvilket man fant 
svært brysomt. Det var 
dessuten tynt med lesestoff 
på VIP-avdelingen og Den 
Ærede Jury reagerte meget 

negativt på at det ikke fantes noen knagg til jakker eller vesker. 
 
De Raatne Æg må derfor uten tvil drikke … CHAMPAGNEBRUS!
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Hybel 
Den Ærede Jury ble tatt vel imot med odøren og ikke minst den 
mest delikate smaken av nystekte vafler. Fra utsiden bar hybelen et 
robust preg av soliditet og utsmykkingen utgjorde ingen tvil om at 
temaet var fuglekasse. Da Den Ærede Jury fikk tre inn i hybelen ble 
mangelen på sitteplasser oppveid for ved at De Raatne Æg 
ærbødigst stilte som levende stoler. I tillegg var selveste Hennes 
Majestet innrammet i bildeform på veggen. Dette fant Den Ærede 
Jury svært tilfredsstillende.  
De Raatne Æg hadde også tenkt på miljøet da de hadde valgt å 
bekle innerveggen med brukte tepper fra Norges Statsbaner. 
Underholdningen var det heller ikke mye å utsette på da hybelen 
var innredet med nymotens fasiliteter som Singstar og Guitar Hero. 
Også på innsiden av hybelens fire vegger ble Den Ærede Jury godt 

oppvartet og fi  kk 
slukket tørsten 
med velsmakende 
drikke i sine glass. 
 
MEN… 
 
Det stilles store 
spørsmålstegn til 
hybelens 
brannsikkerhet. 
Det virket også 
som om De 

Raatne Æg trodde at playstationen og slike teknologiske virkemidler 
skulle dra oppmerksomheten vekk fra at det egentlig var en 
mangelfull og kjedelig hybel. Dette fungerte særlig dårlig da lyden 
ikke strakk til og televisjonen ikke utstrålte en eneste farge, men 
bare de gråeste toner. Konseptet var lite gjennomført inne og det 
hele minnet mer om et middelmodig soverom enn en hybel. Den 
Ærede Jury lot seg også bite merke i det lite gjennomtenkte taket 
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som var flatt og manglet taktekking.  Det må og understrekes at en 
seng ikke kan kalles en seng når det netteste jurymedlem ikke fikk 
tilstrekkelig plass til å ligge der.  
 
De Raatne Æg må derfor i aller høyeste grad drikke… DOBBEL 
DOSE! 

Bygg-VM 
Da Den Ærede Jury ankom arenaen ble de straks henvist til en 
imponerende tribune. Før konkurransen satte i gang ble Den Ærede 
Jury servert både 
styrkedrikk og 
sjokolade. De 
Raatne Æg var 
kledd i uniformer og 
ga en høytidelig 
presentasjon av 
arrangementet. 
Speakerinnen var 
velkledd og 
geleidet Den 
Ærede Jury 
gjennom de ulike 
grener i form av 
spikring, saging og 
eggkasting. Under 
sagekonkurransen ble 
et av jurymedlemmene 
skadet og De Raatne 
Æg viste imponerende 
førstehjelpkunnskaper.   
 
MEN…  
 
Konkurransen skulle 
vise seg å være lite 
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inkluderende for de andre og det kom ikke tydelig frem at 
konkurransen var åpen for publikum. Enkelte av medlemmene i Den 
Ærede Jury opplevde konkurransen som svært kjedelig da de ikke 
fikk mulighet for å delta. Premieutdelingen skulle vise seg å være 
forhåndsbestemt. Det var ingen overraskelse hvem som kom på 
seierspallen og navnet til et av Jurymedlemmene ble uttalt feil. 
  
De Raatne Æg må derfor så absolutt drikke… ENKEL DOSE! 

Lekeplass 
Da Den Ærede Jury ankom lekeplassen ble De godt mottatt med 
den beste saft samt ferske boller og godterier. Det var ingen tvil om 
hva som var lekeplassens område, da De Raatne Æg hadde 

oppført et 
velutsmykket og 
iøynefallende 
velkomstskilt. Den 
Ærede Jury følte 
seg trygge der 
de utfoldet sine 
infantile behov 
med både 
vernebriller og 
hjelm. Disse 
behov ble meget 
godt ivaretatt av 
alskens 
lekeapparater 
som dumphuske, 
stylter og lekebil. 
De Raatne Æg 
hadde og tenkt 
på Den Ærede 
Jurys behov for 
fysisk fostring da 
de stilte med 
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hoppetau og paradis. 
 
MEN…  
 
De Raatne Æg hadde gjort den FATALE feil å stille seg på HELT FEIL 
PLASS. Den Ærede Jury mistenker De Raatne Æg for mangelfull 
kunnskap når det gjelder kart og kompass og det finnes ingen 
unnskyldninger for en slik generaltabbe. Denne feilnavigeringen 
førte til at lekeplassen ble svært bortgjemt og da hjalp det heller 
ikke på at den var inngjerdet og vanskelig å komme til. Da Den 
Ærede Jury ankom var det mangel på presentasjon og de hørte 
heller ikke mer til lekeplassen resten av dagen. Det ble senere på 
dagen ikke observert så mye som ETT eneste lekende barn på 
lekeplassen. Hva er da poenget med en lekeplass???  
 
De Raatne Æg må derfor uten tvil drikke … TRIPPEL DOSE!! 
 

Musique Ensemble 

De Raatne Æg mottok Den Ærede Jury med lystige toner, og kunne 
med stor glede dele ut et egenkomponert sanghefte for 
anledningen. Det var konstruert en fane som ikke lot det være tvil 
om hvor de Raatne Æg hadde sin tilhørighet, og med et utvalg av 
selvlagde instrumenter og høye røster var det til enhver tid nok av liv 
i Nordre gate. Gruppen var lett gjenkjennelige i sine hjelmer og 
staselige antrekk, og nølte ikke med å annonsere juryens ankomst 
ved de forskjellige postene. Stemningen var høy og god gjennom 
hele dagen, og Den Ærede Jury ble ekstra imponert da de fikk 
innvilget og fremført sanger etter eget ønske. 
 
MEN... 
 
De Raatne Æg viste tydelig at de ikke er musikere, da det etter 
hvert viste seg at blant annet trompetene besto av papp. Trodde 
de virkelig at Hennes Majestet er fullstendig tonedøv? Enkelte 
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medlemmer av Den Ærede Jury var også svært lite imponert over 
at deres navn inneholdt feil både i staving og uttale, og at dette ble 
gjentatt gjennom hele dagen. Det er nok også mye mulig at de 
Raatne Æg tok seg litt for mye vann over hodet, da det skulle vise 
seg at en viss Financeminister fortsatt var singel mot slutten av 
dagen. Dette er IKKE akseptabelt! 
 
De Raatne Æg må derfor definitivt... ikke drikke! 
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Fadderperioden fra A til Å... 
 førsteklassingers ståsted. 

 Jonas Stene Pettersen og Jørgen Espnes 
 

Vi tjuvstartet studentlivet i Trondheim på oppfriskningskurs i matte. 
Og, etter ”3MX-på-fem-dager” var vi klar for den litt mer sosiale 
delen av studentlivet. Det skulle vise seg at det ikke var så vanskelig 
å være sosial i Trondheim, nei tvert imot var det umulig å unngå å 
bli kjent med masse hyggelige folk i disse to første ukene. 

Fadderperioden startet med en tur til kjelleren allerede før første 
skoledag. Det ble et hyggelig møte med dette litt for trange men 
samtidig ekstra sosiale lokalet! Dag to var det utdeling av faddere 
på stripa og enda en tur til kjelleren, denne gangen som 
oppvarming til imm.festen på Samfundet. Denne kvelden ble mitt 
(Jonas) første møte med dette ganske så uoversiktlige bygget, og 

med en god del av kjellerens 
ølbeholdning innabords var ikke 
retningssansen helt til å stole på. 
Uansett, oversiktlig eller ikke, kvelden 
var i hvert fall svært vellykket, og 
stemningen var god! Dagen derpå 
var det tid for fadderperiodens 
offisielle utfordring; utdeling av 
prøvelser. Her tror jeg ikke vi var alene 
om å være en smule bekymret for 
hvordan dette ville gå!    
 
Neste post på programmet var Quiz 
på Ricks, og som ellers i 
fadderperioden var det også her god 
stemning og pilsen var aldri langt 
unna. Kveldens eneste skuffelse var 

...Sett fra to
Tekst:
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”fadder-Ingrid”   som ikke ville strippe!  
 
Første helg i fadderperioden ble t
etter et faddervors der faddergru
av med seieren som kveldens mest aggressi
skal få forbli anonym, men enkelte observer
kappe på ryggen og en vedsekk på skulderen 
side). 

Lørdag ble det igjen faddervors og en tu
gangen var kjelleren så til de grader overfylt,
demper på stemningen utenfor. Men, øl-salg
ble godt mottatt, og innenfor dørene var part

ilbrakt på 3B på fredagskvelden, 
ppens Bærums-representant gikk 

ve alkoholforbruker. Han 
te ham gjerne med en 

(se bildet forrige 

r på kjelleren. Denne 
 noe som kanskje la en 
 i døren og i vinduet 
y-faktoren høy! Det 

hele endte med enda et par utkryssede bonger og en sen hjemtur, 
noe som igjen førte til dårlig oppmøte på badingen på 
Munkholmen dagen derpå..! 

Mandagen i uke 2 ble det tid til både bowling og go-kart. På banen 
gikk det fort i svingene, og det var flere som endte opp både i og 
utenfor siden av banen. 

Endelig var det klart 
for å utfordre våre 
kreative sider, i 
Rebusløpet. Med 
stort oppmøte 
utenfor 
hovedbygget ble 
gruppene gitt hver 
sin rebus og sendt i 
hver sin retning. 
Derfra gikk turen 
innom finalebanen, 
marinen, dødens 
dal, høgskoleparken 
og Samfundet før 
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det ble avsluttet med pizza på Peppes. 
 

Siste dag på programmet før 
prøvelsene var 
sandvolleyballturneringen, 
denne kvelden ble for Jonas sin 
del tilbrakt med forberedelser til 
Nordre Gate. Jørgen derimot 
stilte villig opp på volleyball selv 
om han egentlig brukte det 
som en unnskyldning for å 
drikke, mens man beskuet de 
atletiske foreleserne som spilte 
volleyball. De som ikke deltok, 
gikk glipp av god 
underholdning i form av 
halvnakne, gråhårede menn 
(les; professorene fra NTNU).  

Lørdag den 22. september 
klokken 11.30 braket det løs i 

 noen bygget for lavt mens 
llig delte litt vann med Kanzler 
deling av straff! Heldigvis innså 

edstyre var et lykkelig 

et, Kanzleren vant bygg-VM 
g fra dommerne) og Nettmesteren 

lot overskuddsenergien slippe til i spikerkonkurransen. Utedoen fikk 
kjeft av Trondheims eldre innbyggere for et reklamebanner med et 
påmalt slagord av tvilsom karakter. For dem som ikke fikk det med 
seg var slagordet: ”Tøm din høne eller pikk, hos Bygg- og 
Miljøteknikk” (Jonas synes fortsatt dette passet fint). I enden av 
gågaten hadde hovedstyret opparbeidet seg en ganske så 
respektabel promille, og avsluttet det hele med champagne på 

Nordre gate. Noen bygget på feil plass,
andre konstruerte et basseng som vi
Morten Engen. Her var det rom for ut
de fleste at et smurt og beruset hov
hovedstyre. 

Prøvelsene gikk stort sett som forvent
(kanskje med en anelse smørin
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operataket. Og, ikke 
overraskende var 
det den eminente 
utedoen som gikk av 
med seieren! 
 
Det, bør også 
nevnes at en liten 
homseparade 
også ville bli med 
på moroa og ivrig 
knipset bilder rundt 
inngangspartiet til 
sse bildene dukker 

livet Trondheim, selv om 
 å hate 0815-

 Aarhønen og alle 

PS: Enkelte (Jørgen) 
ønsker å gi en liten 
unnskyldning til 
”fadder-Ingrid.” Selv 
om han fortsatt 
mener at det å bli 
introdusert som 
stripper er en killer 
icebreaker! 

Hilsen Jonas og 
Jørgen fra 1. Klasse :) 

saunaen. Det blir spennende å se når og hvor di
opp... 

Fadderperioden har vært en super start på 
lommeboken ble litt tynnere og vi tidlig lærte
forelesninger. Uansett, takk til alle faddere, H.M.
andre som stod bak fadderperioden!   
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Litt bilder fra rebusløpet
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Imm.ball 
Tekst: Eirik Bossel Dato: 02.09.09 

 
Det er onsdag den 2. September, det er fysikkforelesning, og tida 
går sinnsykt sakte. Det er den store imball- dagen, og det er klart for 
400 byggstudenter å innta storsalen i Samfundet. Vi skal spise, 
drikke, synge og skråle. Ikke minst er det også i kveld vi får se om 
våre nye 1. klassinger er verdige å komme inn under Hennes 
Majestets vinger. Vi skal heller ikke glemme at immatrikuleringsballet 
er et ball hvor både nye og gamle romanser kan oppstå. 
 
Klokka begynner å nærme seg halv sju og vi står utålmodige og 
knakker på Samfundets porter, men det er verdt ventingen når 
dørene åpnes og vi blir møtt av et smilende hovedstyre, og 
aperitifer byggstudenter verdig. Noen av oss forsyner seg både en 
og to ganger… De Raatne Æg får jo tross alt sine fortjente 
”aperitifer” senere utpå kvelden.  
Klokka er kvart over sju, og de slipper endelig oss utålmodige 
byggstudenter inn i storsalen. Den første som høster applaus denne 
kvelden er toastmaster, som stolt kan fortelle at imballet til bygg 
visstnok er det verste ballet som blir arrangert på Samfundet! I år 
kan vi også risikere å bli kasta ut hvis vi bruker bestikk… 
 
Et kvarter senere kommer et av kveldens mange høydepunkt da 1. 
klasse entrer salen og blir møtt av et øredøvende AVSKY! Etter en 
god del skriking finner mange av oss det for godt å leske sine struper 
med det Samfundet har å by på av alkoholholdig fludium før den 
klassiske skrålekrigen på tvers av salen begynner for fullt. Mange av 
oss lesker oss kanskje litt rikelig, og resten av middagen og kvelden 
viser seg snart å bli litt tåkete. I løpet av middagen får vi også 
servert både kvinnenes, og ikke minst herrenes tale, som i år til og 
med blir preget av en ytterst original fremførelse. Beton glimrer med 
sitt fravær, mens Pirum tradisjonen tro tar turen innom. I tillegg får vi 
høre hvordan våre nye byggaspiranter klarte prøvelsene og vi får 
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gaver fra de andre linjeforeningene. Uvisst hvor mange flasker øl 
vårt bord har konsumert har undertegnede noen svarte hull fra 
resten av kvelden, men notater grundig vasket med øl, svette og 
tårer kan fortelle følgende: 
 
21.35 – Vi har dårlig tid (tydeligvis).  
21.50 – Joakim lærer oss korketrikset, han er glad i akevitt. 
22.10 – Straff!!! (Hahahahahohohohihihi) 
22.30 – Rikke velger å forsere trappa ned fra tribuna ved å stupe 
kråke. 
22.45 – Ryktene sier at krosjefen helte ut halve fy- drinken og at 
dosene derfor er små. 
22.50 – Min faddergruppe drakk champangebrus. 
23.30 – Tor har gjort et meget bra førsteinntrykk hos ei 1. klasse- jinte. 
23.55 – Jeg tror Joakim prøver å skjenke regenten med akevitt, de 
har snakket sammen i snart 1 time. 
00.00 – Vi er klare for dans. 
00.15 – UFO spiller opp til dans (som vanlig). 
02.05 – Kåsin sier at vi skal på nachspiel, vi vil danse mer swing. 
02.20 – Jeg skulle danse swing med ei dame jeg traff på tidligere i 
fadderperioden, nå finner jeg hu ikke igjen. 
02.45 – Vi skriker ”This is Sparta!”, mens vi ser 300 på nachspiel. 
Kl 00.15 – 02.05: 
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Oppskrift på fydrikk 
- Kaviar 
- Melk 
- Kefir 
- Proteiner 
- Kattemat 
- Hundemat 
- Kebabfett 
- Sursild 
- Egg 
- Banan 
- Mark 
- Tomat 
- Makrell i tomat 
- Juice 
- Tonic 
- Cola 
- Gjær 
- Hornsalt 

Slik går man frem: Først heller man diverse flytende medium i en stor 
bøtte. Melken bør helst ha fått lov til å godgjøre seg litt på forhånd, 
så den får en fin og klumpete konsistens. Et tips kan være å 
oppholde den relativt varmt noen dager i forveien. Ha også i 
kebabfett fra en av byens mange kebabsjapper, før man så 
begynner å ha i matvarer. Matvarene bør puttes i blender slik at 
konsistensen på fydrikken blir riktig. For å få den rette stanken er 
gjær og kattemat viktige bidragsytere. 
 
Når alt er blandet sammen bør det hele stå og godgjøre seg i ett 
døgn. Pass på å ikke ha bøtten for full, for det hele vil utvide seg en 
god del grunnet gjæren. Dersom man ikke er påpasselig med dette 
får Bjørnar skuret sitt fullt av fydrikk (på dette punktet feilet krostyret). 
 
Som prikken over ien har man til slutt i en ren mark uten ledd. 
Håper det smaker!
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- Bjørnar (2.) har fått ny seng. Dette hadde tydeligvis kommet 
Sunniva (3.) for øre, og i løpet av fadderperioden fikk hun 
testet den flere ganger. 

- Allerede første dag i fadderperioden tok Simen (2.) følge 
med Thea (1.) hjem. Der ble han imidletid møtt av en 
overbeskyttende veninne av sistnevnte, og ble jaget på dør. 

- Simen (2.) hadde heldigvis bedre lykke senere i 
fadderperioden, men da med en annen dame. Ylva (1.) 
hadde ikke så skumle veninner og de har nytt hverandres 
selskap flere ganger ☺ 

- Ole Fredrik (1.) ble litt trøtt på langåpent etter prøvelsene. 
Faktisk så trøtt at han sovnet i trappen over kjelleren. Han 
våknet igjen i fire-tiden og fant ut at det var på tide å ta 
turen hjem. 

- Åse Marit (1.) syns egentlig at Henrik (1.) er ganske kjekk. 
Dette har blant annet medført at de har utvekslet spytt. 

- Samme jente ble årets første førstis til å rote med en 
utvekslingsstudent (4.). 

- Margrethe (3.) er ikke lenger halvparten av et par. Det visste 
Petter (2.) å utnytte. 

- Johan (2.) og Marie (2.) har gjennom fadderperioden 
adskillige ganger vist at de blir veldig glade i hverandre når 
de begge er fulle (bilde!). 

- Samme mann (2.) og Britt (2.) har i den samme perioden 
også vært sporadisk glade i hverandre. 

- Benedicte (1.) ble observert i heftig tungetale med Pål (1.). 
- Silje (2.) gikk alene hjem fra imm.ballet(!). Mulig forklaring: 

Arild (3.) var ikke der. 
- Samme Silje satt ny rekord i å bruke lang tid på do på Down 

Town. Det hele endte med at vakten måtte låse opp 
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dodøren. Der fant han en sovende Silje, og han så ingen 
annen utvei enn å vekke henne og sende henne hjem. 

- Når Silje (2.) først er nevnt så kan det nevnes at hun fikk rotet 
litt med en førstis. Den heldige vinneren var Kent (1.). 

- For å være på den sikre siden kan det vær greit å nevne at 
Kanzleren (4.) har blitt singel. 

- Sitat fra random førstis: ”Armin (1.) roter med en ny jente hver 
kveld”. 

- Stine (2.) gikk seg bort på Merkur etter prøvelsene. Det ble 
sendt ut folk til å lete, men ingen fant henne. Heldigvis var 
det en vekter som etter en del timer oppdaget henne, og 
hun ble til slutt hentet av kjæresten. 

- For de som ikke har fått det med seg ennå, så har Lise Lotte 
(5.) og Eirik (4.) funnet den store kjærligheten. GRATULERER! 

- Maren (3.) var uheldig og koliderte på sykkel med Øystein 
(3.). Dette medførte brudd i armen og fem uker med gips. 
God bedring! 

 
Dersom du sitter på saftig info, troverdige rykter eller sensitiv 
informasjon: Send en mail til spikers@stud.ntnu.no . Alle rykter med 
et snev av sannhet kommer på trykk. 
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Bedriftspresentasjoner 
 
Følgende bedriftspresentasjoner blir holdt i regi av Industrikontakten 
før UKA starter: 
 
Hvem Når Hvor 
Veolia Water Solutions & 
Technologies  

 
 

Onsdag 16. 
september kl 18 R5 

AF Gruppen 

 

Torsdag 17. 
september kl 18 S6 

Rambøll AS 

 

Torsdag 24. 
september kl 18 S5 

 
OBS det er innført et nytt prikkesystem på bedpressene. Mer 
informasjon finnes også på Industrikontaktens hjemmesider: 
www.industrikontakten.no 
 
Vel møtt til bedriftspresentasjon! 
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