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Hei og hopp alle sammen. Jeg vet at det er veldig lenge siden siste
Spikers Kårner og det er derfor veldig viktig for meg som nyvalgt
Redacteur å gi ut et rykende ferskt eksemplar ganske raskt. De aller
eldste sakene i dette nummeret har jeg overtatt av min forgjenger
Kristoffer, og må få lov til å takke ham for det arbeidet han har gjort.
Jeg vet at sladderspalten er det mest populære og mest leste i
Spikers, og jeg håper derfor det er noen som kunne tenke seg en
stilling som sladderspaltist. Send mail til hausmann@stud.ntnu.no hvis
du er interessert.
Når det gjelder mine planer for Spikers har jeg et par forslag til nye
faste spalter. Det ene er Hagbarts Hartslående Hammer som nå blir
Spikers samfunnskritiske alibi. Det andre er en ”hvor er de nå”-spalte
som skal gå ut på at tidligere byggstudenter forteller om hva det
har blitt av dem etter at de var ferdige
på Gløs.
Jeg vil også benytte oppmerksomheten
til å si at det kommer en utgave til av
Spikers Kårner før sommeren som blant
annet kommer til å omhandle ÅL, R-fest
og en presentasjon av
Industrikontakten, AKT-styret og
Vandrende Bjelke samt mye, mye mer.

Fredrik Hausmann
Redacteur, H.M. Aarhønen
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Kjære Bygningsfolk
Det er en stor glede og en stor ære å få skrive mitt første Klukk! Takk
for godt oppmøte på generalforsamlingen der alle bidro til
demokratisk valg av nye styrer. Revyen klarte også i år å kuppe en
god del av plassene!
Vi i det nye hovedstyret er allerede i gang med planleggingen av
aktiviteter utover våren og høsten. Hovedfokuset vårt er på
fadderperioden og det ser ut til at vi kan få stelt i stand en trivelig tid
med en usedvanlig dyktig Skogvokter bak spakene. Generelt er alle
i styret preget av godt pågangsmot og god vilje til å utrette noe
nytt så vi kan ha mye spennende i vente!
Nå har vi passert midtveis i semesteret og eksamensperioden
nærmer seg stadig. Ikke la det skremme dere fra å holde på med
andre ting enn studier. Ta dere tid til en liten pust i bakken i ny og
ne. Får jeg sitere H.H. Arkivus, Leif Tollevik:
”En student som bare spiser mat, sover i
seng, jobber på salen og blir siv.ing etter
4 ½ år: må sies å være det man kaller en
typisk, rendyrket fagidiot.”
Det neste året blir et spennende et for
undertegnede og de andre i nye HS og vi
håper det kan bli det for dere også!
Rock-on-klukk fra
Morten Engen
Kanzler i H.M. Aarhønen
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Del 2
Linjeforeningen vår har bestått nok et år, og dette ble markert
på storslått vis! Hennes Majestet fylte hele 96 år den 31. januar,
og både byggrevy og bursdagsfest ble arrangert med stor
suksess. For de mest nostalgiske blant revytilskuerne var det
også til stor glede at Rosendal Teater nok en gang var fylt til
bristepunktet av forventningsfulle byggstudenter, akkurat slik
det var under filmfestivalen «Eddievalen» som i sin tid var et av
Aarhønens største arrangement.
Mens dette skrives er også overlappingen mellom nye og
gamle styrer mer eller mindre fullført, nye og friske hoder står
klare til å ta fatt på sine arbeidsoppgaver. Jeg vil med dette
rette en stor takk til alle som har bidratt til Aarhønens
arrangementer i løpet av det siste året, og også ønske de nye
lykke til med jobben de har foran seg.
Takk-for-meg-klukk fra

Thomas Sandene
Vice-kanzler, H.M.Aarhønen
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Oppussing av kjelleren
Skrevet av Thomas Sandene.
Aarhønekroa, byggkjelleren
og kjellærn heter den. Vårt
eget lille gjemmested hvor
man (nesten) aldri blir nektet
en øl til, dansing på bord og
benker er obligatorisk og
drinkene gjerne er hakket
vassere enn de vanligvis er.
Vi må nok innrømme at vi
har vokst litt ut av kjelleren,
siden det ikke lenger er
(lovlig) plass til et helt klassetrinn der inne engang. Men dette
er fordi kjelleren er eldre enn det de fleste kanskje skulle tro, og
høsten 2008 var det hele 40 år siden dørene i Moholt Allé 10
for første gang åpnet seg for øltørste byggstudenter. Mye har
skjedd på kjelleren siden den gang (det er f.eks. funnet spor
etter rosa(!) interiør), men på oppussingsfronten hadde det
ikke skjedd stort siden begynnelsen av 90-tallet. Da ble gulvet,
skilleveggene, benkene og baren som vi kjenner den i dag
bygget, men krosjef Tore bestemte seg for at nå var det på
tide at noe måtte gjøres.

Det ble samlet sammen en gjeng for å planlegge hva som
måtte gjøres, og det ble etter hvert klart at både sitteplasser,
ståplasser og danseplass måtte ombygges. Alle flater skulle
males om fra ølgjennomtrukket panel til hyggeligere farger,
og toalettene skulle få fliser på gulvet. Ikke bare blir det da
lettere å holde rent, men enda flere gutter som er under
-6-
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gjennomsnittet høye kan få et par ekstra centimeter opp til
det noe malplasserte pissoaret.
Rivingen kom raskt igang, og var såpass
moro at krosjefen begynte å rive benker
som skulle beholdes. H.H.
Buksespjæreren dukket også opp på
sine fridager, og kunne selvfølgelig ikke
holde fingrene unna lydanlegg og det
som måtte være av kabler og strips.
Kjelleren så for det meste ut som et kaos
i mange dager, mens det ble pusset,
sparklet, saget, snekret og lagt flis om
hverandre i et trangt lokale. Gjenbruken
av materialer var på et respektabelt
nivå for miljøteknikkstudenter, men H.M.
Aarhønens fond måtte også bidra med
penger til nye materialer, maling, verktøy og lignende.

Etter litt lenger tid enn planlagt (og et
par naboklager) ble det omsider ferdig,
og kjelleren hadde fått nytt dansegulv,
en ny sittekrok og to omgjorte
sittekroker. I tillegg er det kommet på
plass flere nye bord, artige
panteløsninger, nytt trekk på
benkeputene og kunstneriske malerier
på veggene. Det har mens dette skrives
bare vært en fest på den nye kjelleren,
så de store prøvelsene har latt vente på
seg. Men vi har troen på at det nå skal
være bedre plass til alle på kjelleren, og
-7-
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spesielt foran baren og ved dansegulvet som det ikke alltid
var så lett å komme fram til tidligere. Da gjenstår det bare å
håpe på at krostyret kan holde åpent så ofte som mulig, og at
kjelleren igjen kan bli en fast vorspielplass for byggstudenter.

Bilder fra «den nye kjelleren»
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Hagbart Hartmanns hartslående hammer
-

Spikers samfunnsrøst nr. 1

Børsene stuper om kapp med afrikas børn
det er på tide vi alle tar vår tørn.
Kast fra deg boken, kom deg på by’n
-jekk deg en pilsner og nyt det syn
av mennesker som ligger og spyr
ut sine jakker av arme dyr
som aldri så sola før de var på kragen
til herr og frustrert som ligger på magen
og stekes i sitt eget fett
i det klokken runder ti på ett
et sted mellom Madeira og Tenerife
mens kelneren serverer en saftig biff
som grådig slukes fremst på jachten
mens anlegget spiller den gamle låten
om gubben som koste med skjellinga
til han kom ut av tellinga.
Imens sparker vi ned tiggerkopper
så Tatermaja rømmer lus og lopper
som hopper over i klisset hår
stylet av Jan Thomas i går.
Ja hvil nu i fred, Ola og Kari
så hyller vi heller Märtha og Ari.
Det er sannelig hva vi er blitt;
Jeg, meg, min og mitt!
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Byggrevyen 2009 – Ute av kurs
Skrevet av Lise Lotte Pedersen.

Det hele startet med fire
myldremøter på Kieglekroa før
jul. Disse brukte vi til å bli kjent
med hverandre, vi begynte
også med den kreative fasen
hvor vi kom opp med både
gode og ikke fult så gode
ideer til sketsjer, sanger og
filmer. Den virkelig intensive
innsatsen startet etter jul hvor
vi begynte semesteret i
Trondheim med en
heidundrende hyttetur. Her var
det både skriving, synging,
dansing, brettspill, Twister,
leking i snøen og ellers alt som
hører med på en vellykket
hyttetur.
Videre jobbet vi flere ganger i uken for å få ferdig materialet
som skulle vises frem på vår fantastiske revy, og bandet øvde
som noen gale for å få alle låtene og snuttene spikret.
Fredagen før premieren flyttet vi inn på Rosendal kino, hvor
det ble intensiv øving for å få alt til å sitte. Det foregikk også
en del ”panikkskriving” for å få ferdig de siste sketsjene som
skulle være med på revyen.
Torsdag var omsider alt klart for generalprøve og etter hvert
premiere. Premieren var utsolgt, og det var full sal, og
kjempegod stemning blant både revydeltakere og publikum.
- 10 -
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Etter forestillingen gikk turen videre til Blæst hvor det var
premierefest. På premierefesten var det veldig god stemning
med øl, vin og dansing.
Videre hadde vi en forestilling på lørdag før vi dro videre til
bursdagsfesten til H.M Aarhønen. Også denne forestillingen
gikk fint, med fantastisk publikum og god stemning i salen!

Da gjensto kun opprydding på søndag, noe vi ikke hadde alt
for god tid på å få unnagjort, men også dette dro vi i land. Vi
var nå blitt en godt sammensveiset gjeng som hygget oss
sammen, til og med når vi ryddet. Revyen er nemlig en perfekt
arena for å bli kjent med folk fra alle klassetrinn, og det har
også vist seg å være muligheter for fjerdeklassegutter og
plukke opp noen smårips fra første klasse.
- 11 -
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Bursdagsfest 14.02.09
Skrevet av Maren B. Mundal og Olav Anders Jørstad.

Etter en en heidundranes
revyforestillig var det klart for
Hennes Majestet Aarhønens
96. bursdagsfeiring. Menyen
for kvelden bestod av
ytrefilet av okse med
fløtegratinerte poteter og
sauterte grønnsaker. Til
dessert var det
karamellpudding.
I halv åtte-tiden dukket de
første byggstudentene opp.
De var alle i lystig lag og
prøvde så godt de kunne å
snike seg fram i den noe
lange
registreringskøen. I
mottagelsen fikk de
så en liten
velkomstdrink. For
noen ble det vel
heller to. Men at
stemningen ble
god, ja det kan du
tro.
Etter langt om
lenge, og lengere
- 13 -
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enn langt, kom endelig revygjengen. Fremst i rekken kom revy
sjefen sjæl, Henning Lotherington. Med seg i hånda holdt han
et godt tak om
champisen og gaula
noe om at de var
helt ute av kurs. I den
lange revyrekka
hadde nok en gang
Åsmund
Strandgården klart å
lurt seg med for sjette
året på r ad!!
Stemningen var ennå
god. Bra for noen, bedre for andre.
Klokken 20.30 tittet hovedstyret frem. Opp på scenen spratt
det ei lita jente og begynte å skrike og bære seg. Hun het
Maren og var toastmaster. Men hva skulle Maren si?
Byggstudentene fant råd og rabla fort noe ned på små røde
lapper. Bernoulli, Newton og …

- 14 -

Spikers Kårner 01-2009

Ut på kvelden var det duket for herrenes og damenes tale.
Madeleine Brandt
sammenlignet guttene med
barske, sterke og tøffe
vikinger. Carl Otto Høifors
derimot, hadde funnet frem
sin mer feminine side. Talen
hans gikk på rim.
Litt senere utpå kvelden
dukket det opp en gjeng
med nonner, eller rettere
sagt to stykk, i noe ”lettere”
beruset tilstand. I følge ryktet kom aldri resten av
nonneflokken seg fra baren. Munkene derimot, var så mange
at de var nødt til å slå
seg sammen for
anledningen. Det var
ikke nok munkedrakter til
dem alle.
Også i år skulle det
holdes rettsak. Til tross for
H.H Vandrende Ullteppe
sin fraværelse, gikk
rettsaken mot de
høyhetsnominerte sin
vante gang. De tiltalte
var; Øyvind Aas og
Christian Berg. De var
begge tiltalt for grove
brudd, og
forsvarsadvokatene ble
helt overkjørt i saken.
- 15 -
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Etter de alvorlige rettsprosessene ble det igjen munter
stemning da UFO dro frem gitar og trommer og spilte opp. Det
hele toppet seg med line dance til sangen ”Achy Braky
heart”. Det var noe annet en den trøytsame svingen! Hæla i
taket, og så ble det nach…

Snipp snapp snute så var bursdagsfesten ute.
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Rettsak anno 2009
Dommer:
Det skal i aften behandles noen saker av meget graverende
natur. I år har to 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 begge for retten.
De anklagede er:
 Christian Berg
 Øyvind Aass
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 96. bursdagsfest.
Hun krever nå en rettferdig rettergang, og anklagene er
alvorlige.
Forsvarer:
Jeg må få protestere...
Dommer:
AVSLÅTT!
Kan tiltalte Christian Berg reise seg.
- 17 -
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Aktor:
Ærede dommer, Aktoratet må meddele at dette er en
forbryter som ikke på noen som helst måte fortjener noen mild
straff. Da han som ny byggstudent kom seg inn i krostyret var
hans oppførsel så slitsom at et av de andre medlemmene
sluttet. Når han hadde greid å få dette stakkars mennesket ut
av byen forgrep han seg så på en av våre viktigste statutter.
Han tok over den ledige stillingen og satt derfor med to
stillinger i Hennes Majestets rike.
Forsvarer:
Jeg protesterer! Det skulle da bare mangle at noen tok ansvar
da linjeforeningen trengte hjelp?
Dommer:
Avslått! Aktor må gjerne fortsette.
Aktor:
Under representasjon i vårt kjære naboland oppførte han seg
så uskikkelig at han ble sendt tilbake til Norge med første tog.
Dette ville han ikke godta, og han hoppet derfor av ved første
togstasjon for å ta en drosje tilbake igjen. For å dekke over
dette tok han neste semester over stillingen som redaktør i
Spiker Kårner. Ved å spre propaganda og usømmelige bilder
fjernet han fokuset fra sine ugjerninger, og klarte å skape en
falsk troverdighet om sitt navn og rykte slik at det senere var
enkelt for ham å trumfe igjennom statutter til den såkalte
hyttekomiteen.
Forsvarer:
Jeg protesterer, det du kaller propaganda og usømmelige
bilder er det jeg ville kalle kunst, og meg bekjent er det ennå
- 18 -
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mange av byggstudentene som har enkelte utgaver av
Spikers liggende under senga.
Dommer:
Protest avvist
Aktor:
Men han stoppet ikke der, ærede dommer, for etter et år som
redaktør ville han også prøve å kapre Industrikontakten, også
her overtar han verv som han ikke er tiltenkt på forhånd.
Allerede etter ett år blir han leder og kan virkelig begynne å
herske over sine undersåtter med jernhånd. Hans behov for
kontroll over byggstudentene har ført til et helt nytt
påmeldingssystem som gjør at det føres streng kontroll med
antall oppmøter man har på bedpress, for ikke å nevne de
gangene man ikke møter. Denne typen overvåkning mener vi
er en frihetsberøvelse fra den enkelte student, og aktoratet
kan heller ikke se at det er sendt inn noen som helst søknad til
datatilsynet for å få godkjent denne type virksomhet.
Dommer:
Takk det holder. Tiltalte kan sette seg. Kan tiltalte Øyvind Aass
reise seg?
Aktor:
Ærede dommer! Framfor oss står en sjofel og ufordragelig fyr.
Ikke la deg lure av hans sleske smil og smiskete væremåte, for
denne mannen har forbrutt seg mot langt flere enn Hennes
Majestet! Gjennom sine verv som tillitsvalgt for både
studieprogram og fakultet, har han til stadighet kranglet og
skapt kaos for de ansatte på det han i ren trass kaller
«Høgskolen». Og det stopper ikke der! For å underminere
undervisningsinstitusjonen NTNU, har tiltalte i skjul trykket opp
- 19 -
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gammeldagse NTH-effekter og spredd disse ut til
studentmassen.
Forsvarer:
Jeg protesterer! Det at tiltalte har ofret så mye tid og krefter
som tillitsvalgt er intet mindre enn imponerende, og typisk for
hans uselviske natur. Hva angår NTH-effektene har jeg ingen
kommentar.
Dommer:
Protest avvist, vennligst fortsett.
Aktor:
Takk, ærede dommer. Men historien slutter ikke her! For å
skape blest om sin opprørsbevegelse her på Haugen, har
tiltalte gang på gang figurert i studentavisen Under Dusken,
og infiltrert Linjeforeningen vår i festlige lag. Så mye tid har
denne sinnssyke higen etter makt og berømmelse tatt, at han
tidvis har lagt studiene på hylla. Så sløv er denne såkalte
studenten at han har måttet bruke et ekstra år på sin
utdanning. I sin dovenskap har han utnyttet sin makt til å fjerne
fag her ved Gløshaugen. Alt dette kun for å lette sin egen
arbeidslast, og å forringe kvaliteten ved
sivilingeniørutdanningen.
Forsvarer:
Protest! Disse fagene er totalt irrelevante for
sivilingeniørstudenter, og tiltalte mener at man heller kunne
brukt tiden og studiepoengene på mer relevante tekniske fag.
I tillegg er det også rett og rimelig at man ved Norges tekniske
høyborg ikke har fag man kan bestå ved å kaste en terning!
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Dommer:
Avslått!!! Vennligst fortsett aktor, jeg finner dette meget
interessant!
Aktor:
Jeg takker. Tiltaltes forbrytelser er enda ikke fortalt i det fulle.
På underfundig vis har Øyvind Aass klart å besette rollen som
Leder av Studentersamfundet. Dette vervet gjorde ham enda
mer beryktet, og hans kontroversielle uttalelser har provosert
så til de grader at forholdet mellom Gløshaugen og Dragvoll
er kjøligere enn noen gang. Sist men ikke minst har også tiltalte
nesten uten at noen har merket det vært studentrepresentant
i forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen over flere år!
Der jobber han aktivt for å beholde konten, som kun eksisterer
for studenter som ikke gidder å lese når de må. For å skape
ytterligere arbeid for professorene, Ærede Dommer, har han
arbeidet for å beholde ordningen med eksamen i desember
istedet for å flytte den til januar, slik at mang en stakkars
akademiker fortsatt må bruke hele juleferien på å rette
eksamensoppgaver.
Dommer:
Det holder, aktor! 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 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!
- 21 -
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Christian Berg:
Bot: (Antall personer skremt ut av linjeforeningen +
oppmøteprosent på bed.pres.) / antall styreverv = 679 kroner
og 93 øre
Øyvind Aass:
Bot: (Antall tillitsverv – antall uvenner på Dragvoll) * Antall
terningkasteksamener avlagt = 681 kroner og 24 øre
Dere dømmes til å bære én gren av smertens leie med titlene:
Christian Berg:
Øyvind Aass:

H.H. Landsforvist
H.H. FUS i alt

- 22 -
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Hvor gjør han nå?
Navn: Nils Ånund Smeland
I studietiden: Ceremonimester 2004-2005,
Kanzler 2005-2006, Økonomisjef i AKT 20072008, Fakultetstillitvalgt 2007-2008,
Studieprogramstillitsvalgt 2006-2008
Avgangsår: 2008
Studieretning: Konstruksjon
Firma: Multiconsult AS

Siden august 2008 har jeg vært ansatt
ved anleggsavdelingen til Multiconsult
i Oslo. For tiden jobber jeg med et
langvarig prosjekt der jeg sitter med
elementmetodeanalyser på en
oljeplatform i betong som skal bygges
på Sakhalin-feltet øst i Russland. Her får jeg god bruk for mye av det
Kolbein Bell og Kjell-Magne Mathisen gjorde gode forsøk på å
hamre inn i hodet mitt... Det viser seg også at det ikke var så dumt å
ha matte 1-4. Det dukker stadig opp ting der det kommer til nytte.
Ellers er jeg også engasjert i Næringslivsringen, og jeg har derfor
gleden av å få noen turer tilbake til Den Gamle Stad med jevne
mellomrom. Her jobber jeg spesielt med prosjektet Fremtidens
Byggstudium, som kommer til å påvirke studiet fra og med 2010. Jeg
har heller ikke glemt Hennes Majestet helt, tiden i Aarhønen satte
sine spor, og jeg jobber med å få ferdig en historiebok til Aarhønens
100-årsjubileum i 2013. I Multiconsult har jeg det veldig hyggelig, og
det er utrolig hvor mange kjente fra studietiden man møter senere. I
bedriftsidrettslaget møtes spesielt mange av oss yngre og der er det
mange som jeg kjente fra tiden i Trondheim, både gjennom
Byggrevyen, Aarhønen, Beton, Samfundet og UKA. For min del var
det litt ekstra morsomt at Inger Lise Kvalvågnes som var i
Hovedstyret da jeg begynte i 1.klasse og dermed var en av de
første jeg møtte på NTH, også jobber i min avdeling
Multiconsult.Hun var med på å organisere avdelingsturen høsten
2008. Med andre ord var situasjonen den samme som for 5 år
siden... nesten.
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H.M. Aarhønens Hovedstyre 2009-2010
Kanzler Morten Engen
Morten er vårt nye overhode, og makan til
engasjert herremann skal man lete lenge
etter. Han er i tillegg til sitt verv i
hovedstyret med i UKA, kapellmester i
ByggBang, sjef for Bygg:Verksted og på
toppen av det hele har han en kjæreste å
ta seg av. Når det er sagt, så er vel
Morten nettop den personen som kan
mestre å ha så mange baller i luften. Han
har alltid en mening å komme med, som
er vel gjennomtenkt og godt begrunnet.
Vi er alle sikre på at Morten Engen kan
utrette store ting som kanzler.
Vice-Kanzler Thomas Sandene
Thomas er nå ferdig med sitt år som kanzler og må med det pent gi
fra seg tronen, men er ikke ferdig i hovedstyret av den grunn. Han
går nå over i rollen som Vice-Kanzler. Med
dette er ikke lenger alt ansvar på hans
skuldre, men han skal guide resten av
hovedstyret til å gjøre en best mulig jobb.
Det mange ikke vet er at Thomas har
(nesten) ett år bak seg som nettmester.
Han måtte imidlertid avslutte denne
jobben før tiden da han dro utenlands av
millitære årsaker.

Thomas er utrolig glad i jakt og fiske,
og ikke minst kjøretøy. I tillegg til vanlig
førerkort har han også lappen på motorsykkel, lastebil og
traktor.
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Ceremonimester Stine Maria Frøiland
Jensen
Alle som har vært på fest hos Stine
vet at dette er en stilling hun er
perfekt til. Hun kan kunsten å få
stemningen i taket. Hun kommer
også til å klare å dra i land enhver
avtale hun skal prøve på, bare ved
sitt sjarmerende smil. Stine er veldig
glad i spill, og en ekspert i Fantasi.
Det finnes ikke én ting hun ikke kan
mime.
Stine er veldig strukturert og et
enormt ordensmenneske. Du roter
ikke i tingene hennes, og for all del:
IKKE mist pennene hennes.
Skogvokter Carl Otto Høifors
Carl Otto, eller Carl blandt venner, er mannen som blandt annet
skal sørge for at neste års nye
byggstudenter skal få en best mulig
fadderperiode. Det er nok ingen
som er bedre egnet enn ham til
denne jobben. Som fadderbarn var
han med på absolutt alt som
skjedde, og gjentok i fjor den
bedriften som fadder.
Carl er, som det ble nevnt da han
skulle holde damenes tale på
bursdagsfesten, kjent for sine tørre
vitser og hans evne til å snakke
svensk. Det siste passer bra da en del
av hans stilling går ut på å inkludere
utvekslingsstudentene.
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Sjæfus Blæstus Maren Boon Mundal
Maren er alltid på farten og skulle hun ha noen minutter til overs, blir
det en liten joggetur rundt
Nidelva. Maren er godt vant
med hovedstyret da hun i fjor
planla alle festlighetene som
skjedde i Hennes Majestets rike.
Om det var dårlig oppmøte
som sendte henne ut på
oppdrag som blæstesjef, vites
ikke. Til vanlig er Maren veldig
distre og kan finne på å legge
igjen sekken med pass og
penger ute i Indias gater. Det er ikke så lurt.. Men selv om hun alltid
glemmer ting, dukker de alltid opp igjen.
Humøret til Maren er alltid på topp. Hun er ikke redd for en
utfordring,og skal fremover utfordre dere til å være tilstede på det
som skjer i Aarhønens regi. Dere kommer til å se og høre mye fra
Maren.
Krosjef Madeleine Brandt
Madeleine er definisjonen på
engasjert og ivrig. Folk la merke til
henne under revyen med sitt
livlige vesen og hennes klare røst.
En som la spesielt godt merke til
henne var revysjefen selv. Det
sies at Madeleine har en greie for
lave gutter.
Madeleine er veldig glad i klem
og kos. Det aller viktigste for henne er at alle har det bra, og at alle
leker sammen. Hennes mål med stillingen er å ha langt mer åpent
på kjelleren enn slik det var det siste året. Med hennes instilling er
det rimelig sannsynlig at hun klarer å levere nettop dette.
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Financeminister Nina Borvik
Nina er en singel jente fra Oslo
(vest) på 20 år som søker mann.
Han burde være ikke alt for
gammel og helst like glad som
henne i å trene. Han bør ha evnen
til å ta sarkasme, da dette er Ninas
primære humorform. Det aller
viktigste er kanskje at han må være
glad i å kose seg med en flaske vin
eller tre en vanlig fredagskveld.
Nina var i sin tid økonomiansvarlig
på russebussen sin, noe som er et
stort og alvorlig verv når man
kommer fra der hun kommer fra.
Det må også legges til at hun var
blåruss.
Notarius Publicus Mai Watson
Mai er som skapt for denne stillingen,
og går inn i den med en seriøs og
profesjonell innstilling. For de som
ikke kjenner Mai kan hun til tider virke
litt fjern og distre. Det kan hun for de
som kjenner henne også. For å sitere
henne: ”oi!”.
Mai er en treningsfanatiker, og er
veldig glad i sin rosa pulsklokke. Hun
har også blitt valgt inn i styret til
Vandrende Bjelke, så hun får nok å
gjøre det kommende året. Det har
hun alle forutsetninger til å takle bra.
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Nettmester Kristoffer Kåsin
Litt spesielt er det å gå
inn i hovedstyret som
fjerdeklassing, men er
det en person som
skulle gjøre det måtte
det være Kristoffer.
Han viser nok en gang
sitt engasjement og sin
lojalitet overfor
Aarhønen, for da ingen
andre meldte seg til
stillingen var han den
reddende engelen
som sørget for at noen drifter nettsidene våre også i år. Han har ikke
over gjennomsnitlig peiling på data, men en enorm kunnskap om
hva som foregår i hennes majestets rike.
Redacteur Fredrik Hausmann
Etter ett år i krostyret fant Fredrik ut
han hadde lyst til å gjøre mer for
H.M. Aarhønen. I år skal han bekle
rollen som Redacteur. Han har et
uttalt mål om å gi ut flere Spikers
Kårner enn det som kom ut det
foregående året.
Fredrik er veldig sosial, og glad i en
god fest. Han er alltid tilstede der det
skjer, noe som er en fordel i denne
stillingen. Og en ting er helt sikkert:
Fredrik har ingen planer om å gå i sin
forgjengers fotspor og bytte linje til
Data det kommende året!
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H.M. Aarhønens Krostyre 2009-2010
Krosjef Madeleine Brandt (Se hovedstyret)
Økonomisjef Silje Rogn Aune

Med et ekstra år på baken har Silje
kommet godt inn i studentvanene og er
stamgjest på Downtown på torsdager.
Kjelleren digger Silje og Silje digger
Kjelleren, selv om et av deres første møter
helst ikke snakkes om. Sitat: ”Jeg er flink
med penger. Det sier i hvert fall pappa!!”
Blæstesjef Marie Rognes

Marie er en søt og utadvent jente og
passer derfor perfekt som blæstesjef. Når
hun er ute har hun stålkontroll over
dørvaktene på Downtown, og hun vet å
ha det gøy. Dette fører derimot til at hun
ofte er stengt inne i sin egen lille boble,
hvor ting som skjer sjelden klarer å trenge
inn.
Spritsjef Simen Edsjø Kalnæs

Det første som slår deg når du treffer
Simen er kebab-norsken og lukten av sprit.
Som liten gutt vokste han opp med å løpe
fra purken med spritflasken under armen
på Ammerud.
Han ofrer alt for de edle dråper og har
valgt å videreføre sin lange erfaring til vår
kro på Moholt.
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Ølsjef Bjørnar Roalkvam
Denne lille krabaten fra Rogaland har alltid
et smil på lur, og latteren sitter løst når man
er med Bjørnar. Ved første øyekast på
Bjørnar kan man bli litt satt ut, da han er en
dønn kopi av Karius fra filmen Karius og
Baktus. Bjørnar sørger for at ølen flyter på
kjelleren og at du aldri går tørst derfra.

Barvaktsjef Rikke Ellingsen
Rikke er ei livlig jente fra Skien. Er
det noen som alltid er
overstadig beruset på kjeller’n,
så er det henne! Hun er kjent for
å være svært så effektiv, både
på skolen og på spriten, og når
Rikke står i baren er det ikke noe
kjære mor, så ikke prøv å lur
deg unna!

Vedlikeholdsjef Tor Jacobsen
Tor kan fremstå som som en massiv og
frempå bergenser med kort hår og r`er
som river i ørene, men under det barske
ytre lurer en interessert, snill, morsom og
fantastisk gutt som bringer glede overalt
han går. Tor liker ikke øl, men løser det ved
å drikke veldig fort!
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O’ Store Kjellerfest.
-

En edruvakts fortelling.

Det var endelig klart for O’ Store Kjellerfest igjen, årets
desiderte høydepunkt på kjelleren. Denne påstanden er vel
forsåvidt en sannhet med modifikasjoner, da veldig mange vil
påstå at både R(usse)-fest og enkelte andre eventer er større.
Da jeg ankom kjelleren rundt klokken halv ni, helt edru siden
jeg skulle bekle rollen som kveldens edruvakt, var det ikke flere
mennesker der enn at jeg kunne telle dem på én hånd. Dette
var i grunn ganske skuffende da det bare en halvtime senere
skulle foregå ølstaffett. Med andre ord stillte vi, Bygg, uten lag i
staffetten som skulle starte fra vår egen kjeller. Mer er det med
andre ord ikke å si om den konkuransen, bortsett fra at en
deltaker, fra Gud vet hvilken linje, spydde fire ganger i løpet
av halvliteren som skulle styrtes.
Det som heller gledet mitt hjerte var at vår egen Ola før jeg
ankom hadde gjort det skarpt i semifinalen i Ludøl. Han hadde
faktisk vunnet. I følge hans coach Herman, hadde Ola fått i
seg 20 flaskeøl i løpet av den konkuransen, og ble matet med
Polarbrød og vann for å være best mulig rustet til finalen som
skulle gå av stabelen halv elleve på kjemikjelleren.
Etterhvert som klokken passerte halv ti begynte kjelleren å
fylles opp, noe våre kjære venner fra Securitas selvfølgelig ikke
unlot å kommentere. De fikk meg til å love dyrt og hellig å ta
tellerunder for ikke å overstige vår maksimale grense på 70
mennesker. Det skulle senere vise seg at dette ikke ble mitt
eneste møte med disse vekterne i løpet av denne kvelden.
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Stemningen skulle nærme seg et nivå jeg med hånden på
hjertet kan kalle upåklagelig. Hvertfall da vår nyvalgte kanzler
Morten dro i gang line dans på dansegulvet, akkompaniert av
Hellbillies fra høytalerne. Dette var visstnok en rutine han
hadde lært på vidergående, mens som viste seg å fortsatt
sitte svært godt.

Det var ikke lenge etter dette jeg fikk besøk av vekterne igjen.
Denne gangen måtte jeg ut på gangen og snakke med dem.
Det viste seg at de hadde fått usedvanlig mange naboklager
på oss, der den store gjengangeren var at vi ikke hadde
hengt opp nabovarsel slik vi egentlig var pålagt å gjøre. Dette
var jo selvfølgelig noe jeg la meg helt flat for, og den elste av
vekterne (han med den fine barten) tok avgjørelsen om at vi
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skulle få ha åpent til nesten tre om vi lukket døren og skrudde
ned volumet på musikken. Jeg lovet at vi skulle roe oss. Det
passet da dårlig at akkurat mens jeg sto og sa dette ble Ludøldeltakeren vår båret ut fra kjelleren med en bøtte forran
ansiktet.. Han hadde litt tidligere kommet tilbake fra finalen,
der han hadde kommet på andre plass og visstnok fått i seg
enda 22 flaskleøl. Nå tar jeg deffinitivt av meg hatten for hans
innsats i konkurransen, og jeg tviler på at noen andre fra bygg
kunne gjort det bedre.
Vi gjorde som vi lovet, og selv med lukket dør og mye lavere
musikk vil nok de som var på kjelleren denne lørdagen i
februar være enige om at d et var en særdeles bra fest.
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-

-

-

Martine (1.) og Anders (2.) hooket opp i Åre, og
ryktene sier at de har et turbulent kjærlighetsforhold.
Ingeborg (1.) og Espen (1.) er veldig glad i hverandre
hver gang de er fulle.
Ingeborg (1.) har, ifølge sikre kilder, storrre naturrrlige
pupparrr.
Edle (1.) og Håvard (komtek)
Nina (1.) og Bjørnar (1.), igjen.
Madeleine (1.) påstår at hun har rotet med
Alexander Rybak.
Madeleine (1.) og Henning (4.) pleier kjærligheten
og skiskadene...
Erik (2.) liker å lugge.
Silje (1.) og Arild (2.), nok en gang….
Lene (1.) og Ole Marius (1.), og og og og og...
Ola (2.) demonstrerte nok en gang at han er dyktig
på å kjøre motorbåt. Denne gangen var det en
toppløs Ina (3.) som var båt.
Eiriks (2.) kjærestes lillesøster (3. videregående)
hadde med seg Johan Golden hjem etter DDRkonsert!! Han dro imidlertid igjen senere da han
forstod at det ikke ble noe på ham.
Flere ”par” ble observert i het omfavnelse inne på
studenterhytta under ÅL. Blandt annet SENSURERT (1.)
og SENSURERT (2.) som holdt varmen oppe i
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tørkerommet. Det gjorde også Joakim (4.) og Ingrid
(1.)
Helge (3.) sovnet uten klær i garderoben etter
runden på ÅL.
Teige (2.) og Maria (1.) er sammen. Gratulerer!
Don Johan (1.) lever opp til navnet sitt!

Dersom du sitter på saftig info, troverdige rykter eller sensitiv
informasjon: Send en mail til hausmann@stud.ntnu.no . Alle
rykter med snev av sannhet kommer på trykk.

Til slutt en liten teaser på neste nummers dekning av ÅL:
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Hvilket friluftsmenneske! Bildet er tatt av Inga Bergseng (1.)
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