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Hei igjen! 
Da var julen gått i glemmeboken like fort som vanlig, og det 
var tilbake til den harde studenthverdagen. Nå har det seg 
vel slik at for mange er ikke dette helt sant, da det plutselig 
forsvinner en uke til Åre, noen bruker enda en uke på å lage 
revy, mens tredjeklasse tar kaka med å forsvinne tre uker til 
Kina. 
 
Dette er min siste spikers, og hvem som skriver neste blir 
bestemt mandag 22. februar. Hvis du lurer på hva som skal til 
for å bli Redacteur så kan du lese stillingsbeskrivelsen som står 
lenger bak. Det har vært en sann glede å få ha denne 
stillingen et år og jeg hadde gjort akkurat det samme igjen! 
 
Jeg vil til slutt benytte 
anledningen til å gratulere 
Erik Sele, som har hjulpet 
meg mye med å skrive stoff 
til Spikers, med at han har 
blitt tatt opp i Under 
Dusken. I denne utgaven 
har jeg trykket en av 
mange krimnoveller han 
har forfattet og solgt til Vi 
Menn. 
 
Fredrik Hausmann 
Redacteur i H.M. Aarhønen 
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Stolte Bygningsfolk! 
Ja, om drøye to uker er årert mitt som Kanzler over. Det har 
vært et veldig spennende år, med mange utfordringer og 
enda flere positive opplevelser. En av de helt store var 
fadderperioden og den unike muligheten til å bli kjent med 
dere som vi fortsatt kaller de nye førsteklassingene. Dere virker 
som en gjeng med mye bra initiativ som vi sannsynligvis 
kommer til å høre mer fra! 
 
Mandag 22.02. klokka 16:15 avholdes H.M. Aarhønens 
generalforsamling i auditorium R7. Her vil vi ha valg på alle 
stillinger i linjeforeningen. I løpet av den neste uka vil det 
dukke opp lister på Lerkendalsbygget der du  kan skrive deg 
på de stillingene du har lyst til å stille til. Ingen av stillingene 
(utenom Kanzler, her må du ha sittet i et av styrene på 
forhånd) krever forkunnskaper eller noen spesielle erfaringer. 
Jeg vil anbefale alle som synes linjeforening høres spennende 
ut å melde seg. Det er viktig å få med mange forskjellige folk, 
så uansett om du kjenner andre som stiller eller ikke bør du 
driste deg ut i det! Du kommer til å bli kjent med nye 
mennesker og kommer garantert ikke til å angre. Du kan lese 
mer om stillingene i dette bladet du sitter med i hånden. 
 
Etter gen.fors. kommer jeg til å fortsette enda et år i 
Hovedstyret med tittelen Vice-Kanzler. Derfor synes jeg 
selvfølgelig det er ekstra spennende hvem som fyller resten av 
stillingene der, og da spesielt hvem som blir den neste 
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Kanzleren! Jobben som Kanzler har mye ansvar knyttet til seg. 
Du har blant annet ansvaret for økonomien til linjeforeningen. 
Men arbeidsmengden er mye opp til deg selv. En god leders 
arbeidsmengde kjennetegnes jo av at halvparten går med til 
å delegere bort den andre halvparten. 
 
Nå om dagen går det mye tid til å forberede revyen, og ut fra 
det jeg snapper opp i gangene og på revymøter blir det en 
bra en dette året. Denne oppfordringen går derfor til alle: 
kom og se torsdag, fredag eller lørdag! Årets revy fremføres jo 
som kjent i et format spesielt utviklet for 3D-visning. Etter 
lørdagsforestillingen arrangerer vi Hennes Majestets 97. 
bursdagsfest, en fest med mange fine tradisjoner som det er 
verdt å få med seg i løpet av 
studietida. Hvem, om noen i 
det hele tatt, må møte opp 
som tiltalte i rettsaken for å 
motta sin rettmessige straff? 
Svaret får du på lørdagen! 
 
 
Vi-sees-på-revyen-og-
bursdagsfesten-klukk 
 
Fra 
 
Mort1 Eng1 
Kanzler i H.M. Aarhønen 
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ei hå! 

å runder vi snart av på kjelleren for denne gang, vår tid som 

e med 

adde ut 

adeleine Brandt 

 
H
 
N
kjellerstyre er straks over! Vi skal selvfølgelig avslutte med stil! 
Fredag 19.februar speller kroa til dans. Kom og bli med! Mer 
informasjon om festen kommer i en forelesningssal nær deg!  
Det er på tide å gi stafettpinnen videre: Har noen et 
brennende ønske om å arrangere konsert og fest, driv
økonomi eller være sjef? Eller rett og slett bare styre trakta, 
drekka på jobb og mikse drinker på slump, så søk krostyret! 
Det er på mange måter utfordrende, og veldig veldig gøy! 
Vi sees fredag 19.februar! 
 
M
 
M
Krosjef, H.M. 
Aarhønen 
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Eksamensskjeggkonkurransen  
Høst 09 

Tekst: Juryforman Morten Engen 

 
 

Mandag 4. desember 2009 var det klart for finale i 
høstsemesterets eksamesperiodes største og mest 
prestisjetunge konkurranse; Eksamensskjeggkonkurransen. 
Klassene man kunne melde seg på i var beste fullskjegg, beste 
bart, beste styling og mest hår på et sted. Det var mange 
påmeldte og juryen, bestående av Mai Watson, Stine Jensen, 
Madeleine Brandt og undertegnede, var fulle av 
forventninger til deltakerne. 
 
I kjent ”Skal vi danse”-stil fremførte hver og en sitt bidrag med 
en grundig beskrivelse av prosessen som endte med den 
stolte hårveksten hvorpå juryen avla sine poengsummer på 
skalaen én til tre. I flere av kategoriene var det så jevnt at 
juryen måtte ty til alternative metoder. Madeleine stilte 
dermed godøret til disposisjon for å avgjøre hvem som fikk 
den største applausen fra publikum. 
 
Her er de stolte vinnerne som mottok hvert sitt stolte diplom og 
hver sin Freia sjokoladeplate: 
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Beste fullskjegg: 
Eirik Hogstad 

Beste Bart: 
Simen Skavang 
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Beste styling: 
Eirik P. Teige 

Mest skjegg på ett 
sted: 
Tore Moe 
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Generalforsamling for H.M. Aarhønen 

 
 
Mandag 22.02. klokka 16:15 avholdes generalforsamlingen for 
H.M. Aarhønen i auditorium R7 i Realfagbygget. Her vil vi gå 
gjennom foreningens regnskap, årsmeldingen og velge nye 
medlemmer til linjeforeningens styrer, Hovedstyret, Krostyret, 
Industrikontakten og Revysjefen i AKT. Mer info om stillingene 
finner dere i nyeste utgave av Spikers Kårner! 
 
Kort oppsummert: 
Hva: Generalforsamling for H.M. Aarhønen 
Når: Mandag 22.02. klokka 16:15 
Hvor: Auditorium R7 i Realfagbygget 
Det vil bli servert kaffe og te under møtet. 
 
 
 
For H.M. Aarhønen 

Morten Engen, Kanzler 
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Stillingsbeskrivelser 
Ved generalforsamlingen er disse stillingene på valg: 

 
Hovedstyret 
 
Kanzler 
Kanzlerens arbeidsmengde bestemmes i stor grad av 
Kanzleren selv, men med stillingen følger det stort ansvar. Og 
ansvar fører til arbeid. Mye av jobben går ut på å følge opp 
arbeidet til resten av styret og passe på at alle tradisjoner blir 
ivaretatt. For å kunne stille som Kanzler må du ha sittet i et av 
de fire styrene på forhånd. 
 
Krosjef 
Krosjefens ansvar er å holde styr på Aarhønekroa, og holde 
oversikt over at alle gjør det de skal. Det er en utfordrende 
jobb, som gir mye erfaring innen organisering! En del av 
jobben er også å ha kontakt med de andre kjellersjefene fra 
andre linjer, som er en god anledning til å bli kjent med folk 
utenom Bygg!  
 
Financeminister 
Som Financeminister har du ansvar for å holde orden på hele 
linjeforeningens økonomi, men spesielt tilknyttet Hovedstyret. 
Regnskapet skal til enhver tid være oversiktlig og nøyaktig, og 
til slutt skal dette legges frem på generalforsamlingen. 
Arbeidsmengden er jevnt fordelt utover hele året. 
 
Notarius publikus 
Er en sekretærstilling, som består i å skrive referater fra 
møtene, hente post, handle inn kontorrekvisita og sørge for 
kaffe og te på møtene. Ellers er det en stilling hvor man hjelper 
til der det trengs. 
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Skogvokter 
Det å sitte som Skogvokter i H.M. Aarhønens rike er like mye 
fornøyelse som det er en utfordring. Du har da ansvaret for 
sosialiseringen av de nye studentene, De Raatne Ægg, og at 
de får en fin start her i landets beste studentby. En like 
høytstående oppgave er å vokte og sørge for at selveste 
Hennes Majestet alltid har det bra. Utenom dette er du med 
på å holde kontakt med andre linjeforeninger samt å stille 
opp hvis det er større arrangementer som trenger 
skogvokterens hjelpende hånd! 
 
Redacteur 
Redacteuren har ansvaret for å gi ut Spikers Kårner, og det 
helst så mange ganger som mulig i løpet av sin tid i vervet. 
Både redaksjon, innhold og layout kan redacteuren selv 
velge. Arbeidsmengden er gjevnt fordelt utover året, selv om 
det er litt ekstra innsats som kreves når det nærmer seg at 
neste utgave skal sendes i trykken. 
 
Sjæfus Blæstus 
Sjæfus Blæstus er ansvarlig for å bringe ut all informasjon til 
medlemmene av Hennes Majestet Aarhønen. Stillingen går ut 
på å sende ut ukentlige mail. Ved større arrangementer skal 
det blæstes, lage plakater og billetter. Dette skal gjøres på en 
mest mulig engasjerende og kreativ måte. 
 
Ceremonimester 
Som Ceremonimester har du ansvaret for å arrangere 
sermoniene i Hennes Majestets rike, det vil si 
immatrikuleringsballet og bursdagsfesten. I tillegg kan det 
dukke opp andre festligheter som skal gjennomføres. Det 
betyr at det blir ganske travelt i perioden før imm.ballet og før 
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bursdagsfesten, altså i august og januar/februar, og roligere 
resten av året. 
 
Nettmester 
Nettmesterens oppgaver består i å holde hjemmesidene 
oppdatert, holde styr på epostlistene våre og ellers alle andre 
datarelaterte ting. For å tre inn i denne stillingen trenger du 
ikke å ha A i IT, men må være forberedt på å klø deg litt i 
hodet av og til. 
 
Vice-Kanzler 
Vice-Kanzler er hovedstyrets gamle ringrev, som har vært 
gjennom det meste et par ganger før og husker tilbake til sine 
yngre dager hvor alt var mye bedre enn det er nå. Med  
denne kunnskapen kommer han med nyttige tips og råd til de 
unge, og passer på at linjeforeningens stolte tradisjoner blir 
videreført. Man kan derfor ikke stille til valg som Vice-Kanzler, 
da denne rollen automatisk blir tillagt forrige periodes Kanzler. 
 
Krostyret 
 
Økonomisjef 
Vervet består i å holde orden på kroas økonomi, holde 
prisene på et studentvennlig nivå og sørge for at regnskapet 
går i null ved endt stilling. En viktig jobb er også å være 
realisten når det skal gjøres øl- og spritinnkjøp. Dette er en fin 
erfaring å få med seg om man er interessert, og har lyst til å 
lære litt om økonomi. Det er ikke noe krav til store 
forkunnskaper, alt kan læres! 
 
Barsjef 
Barsjefens ansvarsområde er baren på Aarhønekroa. Du skal 
skaffe barvakter til festene og sørge for at det blir utført 
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reparasjoner og vedlikehold når det trengs. Hvis du er glad i 
mennesker og synes det er gøy å stå i baren, treffer du i 
denne jobben spikeren på hodet! 
 
Innkjøpssjef 
Innkjøpssjefen skal ikke bare sørge for at kjøleskapene og 
barskapet på Kroa til enhver tid er fylt til randen av sprudlende 
Newtonske fluider, men har og ansvaret for at slike ting som 
dopapir og shotteglass alltid er å oppdrive. 
 
Krogjengen 
Krogjengen skal bestå av minst seks personer. Deres 
arbeidsoppgaver delegeres av Krostyret og kan for eksempel 
bestå av innkjøp av varer, barvakter og vedlikehold. En 
perfekt jobb for deg som vil være med på moroa, men som 
ikke vil ha like mye ansvar som de i Krostyret. 
 
 
AKT-styret 
 
Revysjef 
Revysjefen har hovedansvar for at årets byggrevy blir satt 
opp, og skal sammen med resten av AKT-styret fordele 
nødvendige oppgaver. Når det gjelder arbeidsmengde, har 
revysjefen mest å gjøre i de siste månedene før oppsetningen, 
som finner sted i februar hvert år. For å kunne bli revysjef må 
man ha vært med på minst en tidligere revy. 
 
AKT-styrets øvrige medlemmer blir valgt inn ved ekstraordinær 
generalforsamling som annonseres senere. 
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Industrikontakten 
 
Hvert år velges det inn fire nye medlemmer i Industrikontakten. 
Tre av disse sitter i to år, og den siste sitter i ett år. De tre som 
sitter i to år skal fordeles mellom hovedoppgavene økonomi, 
R3 og U2 (les videre). Hvilket ansvar hver av dem får fordeles 
på første møte. Én av de som sitter i to år vil bli leder på sitt 
andre år i Industrikontakten.  
Alle i Industrikontakten rullerer på tre ansvarsområde i 
forbindelse med bedriftpresentasjoner. Disse oppgavene 
består i å være bedriftkontakt, ansvarlig for 
ekskursjonskomiteen (de som jobber i kantina på 
bedriftpresentasjonen) eller ansvarlig for å ”krysse ut” de 
påmeldte (og gi dem evalueringsskjema). 
De øvrige ansvarsoppgavene første året er: 
 
Økonomiansvarlig 
Stillingen innebærer alt som har med Industrikontaktens 
økonomi å gjøre. Dette innebærer å føre bilag og regnskap, 
betale regninger og sende ut faktura til bedrifter og andre 
Industrikontakten samarbeider med, for eksempel 
Næringslivsringen (NLR) eller andre linjeforeninger. 
 
R3 
Stillingen går ut på å sitte i en av undergruppene i 
Næringslivsringen som heter R3. Denne gruppen har som mål 
å ta vare på studentene blant annet med byggeplassbesøk 
for 1.klasse, støtte til fadderperiode og støtte til de forskjellige 
gruppene i Aarhønen. Man sitter også i linjesamarbeidet som 
er et koordineringsorgan for alle bedriftskontaktene på 
Gløshaugen. I tillegg har man ansvar for at bingomaskinen 
virker. 
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U2 
Stillingen som U2 innebærer deltagelse i styret i 
Næringslivsringen på vegne av linjeforeningen. Dette er et 
forum der studenter, næringen og instituttene arbeider med 
saker som bidrar til at faglige og sosiale sider ved Bygg- og 
Miljøteknikk ivaretas. Som et eksempel kan det nevnes at 
Fremtidens byggstudium er et resultat av arbeidet i NLR. Andre 
hovedoppgaver er utarbeidelse av sommerjobbkatalogen og 
arrangør av HMS kurs i samarbeid med prosjektleder. U2 er en 
stilling der man får interessante diskusjoner og spennende 
utfordringer. 
 
Ett-årig stilling: Bedriftpresentasjon- og nettsideansvarlig 
Oppgavene vil bestå i å invitere bedrifter til å holde 
presentasjon på NTNU, og sørge for at auditorium og kantine 
er booket til bedriften. Man skal også drifte maillisten og holde 
hjemmesidene oppdatert med infoen i henhold til 
bedriftpresentasjonene. 
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B:V 
Bygg:Verksted 

 Rekrutterer 
 
Bygg:Verksted er en undergruppe av H. M. Aarhønen for de 
som liker å snekre og bygge. Siden vi nylig har startet er 
hovedmålet eget verksted med utstyr til å bygge det meste.   
Bygg:Verksted-kursene vi arrangerer er hovedsakelig innen 
temaene byggteknikk og oppussing. For å få til flere 
spennende og lærerike kurs trengs flere medlemmer i styret. Vi 
søker derfor: 
 
Kursansvarlig: 
Har du en ide eller et prosjekt du ønsker å gjennomføre? Har 
du lyst til å lære enormt mye, og selv definere grensene? Som 
kursansvarlig vil du oppleve noen av Gløshaugen sine skjulte 
hemmeligheter – samarbeid med de beste fagfolkene innen 
sine fagfelt. Dette er definitivt en utfordrende jobb, men også 
vanvittig givende og lærerikt. Som kursansvarlig er det 
selvsagt ikke ditt ansvar alene og arrangere kurs, men du vil 
samarbeide med resten av styret. 
 
Sosialkoordinator: 
Bygg:Verksted legger listen høyt i alt som utføres, og derfor 
trenges selvsagt en sosialkoordinator. Jobben dreier seg om å 
sørge for at alle trives, lage events og bidra til teambuilding.  
 
Økonomisjef: 
Bygg:Verksted kan ikke holde på uten økonomisk styring. Vi 
har som målsettning  å gå i null, og det er derfor viktig at vi har 
en til å sette ned foten når de største og villeste ideene 
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kommer. Jobben er absolutt ikke skummel eller stor, og 
opplæring vil bli sørget for.  
 
PR-sjef: 
PR-sjefen sin jobb vil bestå i å passe på at alle får vite hva 
Bygg:Verksted er, 
og hva som skjer i 
fremtiden. Vi har 
egen blogg for at 
andre skal kunne 
følge med hva vi 
driver med, og 
denne må 
oppdateres - enten 
av deg eller andre. 
 
Veileder: 
Kursene og workshoppene vi holder trenger definitivt flere 
veiledere. Det er ønskelig at veilederene har litt erfaring innen 
håndtverkerbransjen, men dette er absolutt ikke et krav.  
Det kan bli muligheter for ulike kurs i regi av NTNU for 
opplæring i bruk av utstyr og sikkerhet i lab. 
 
Felles for alle: 
Det vil bli avhold HMS kurs, slik at Bygg:Verksted kan holde en 
av NTNU sine lab’er åpne. For spørsmål ta kontakt på 
post@byggverksted.no eller ta kontakt med noen av de som 
er medlemmer i dag. Søknaden legges inn på 
http://www.byggverksted.no. 
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Revyhyttetur 
Tekst: Fredrik Hausmann 

 
Flere titalls ivrige byggstudenter dro tilbake til bartebyen fra 
juleferie før de fleste andre. Grunnen til dette var at det 
helgen før studiestart ble arrangert Aarhønens Kulturelle 
Teaters årlige hyttetur. Meningen med denne hytteturen er at 
alle AKTs medlemmer skal bli bedre kjent med hverandre (og 
seg selv), samt at man skal, selvfølgelig ved hjelp av 
byggstudentens beste følgesvenn promillen, komme seg i det 
kreative hjørnet og skrive ned idéer til innslag til årets revy. 
 
Årets hyttetur viste seg å bli litt annerledes enn de 
foregående, da det viste seg å være mindre tvang på 
skrivebiten og mer tid til å sosialisere på de måter man selv 
skulle ønske. Dette til besvær for enkelte hardbarka revyfolk, 
men til glede for mange andre som ikke følte de hadde 
mange idéer å bidra med uansett. 
 
Det første som må gjennomføres for en vellykket hyttetur er 
selve innmarsjen. Den er ikke nødvendigvis bare barnemat da 
enkelte sekker veier mer enn eieren selv, og som om ikke det 
er nok har AKT styret en tendens til å mene at andre enn dem 
selv skal bidra til å bære matvarer og diverse andre felles 
remedier fra parkeringsplassen til hytten. Med andre ord var 
det flere ansikter som presset frem de merkeligste grimaser, 
som for en som har avtjent sin verneplikt er lett gjennkjennelig 
og betyr HAT. Det er da selvfølgelig snakk om ordentlig 
verneplikt, ikke et år på vernepliktskontoret i Mo i Rana eller 
noe i den dur. Flere førsteklassinger som av naturlige årsaker 
ikke har vært med på denne tradisjonen kom med utsagn 
som ”Er det langt igjen?”. Dette ble som regel besvart fra en 
av AKT-styrets medlemmer med ”Hold kjeft og bær!”. 
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Det var altså en sliten gjeng som ankom hytten, ett eller annet 
sted midt inne i Bymarka, og det kunne da ikke passet 
dårligere at luften inne holdt adskillige kuldegrader. Flere fant 
senger og madrasser de skulle benytte denne helgen 
dypfryste og ikke veldig innbydende. Det gjorde ikke ting 
bedre at ovnene på enkelte soverom så ut til å være i ustand. 
Heldigvis var det en mann som visste råd. Nemlig 
innholdsansvarlig for revyen, Paal André. Han tok seg av rollen 
som fyrbøter, og gjorde en så god jobb der at det gikk tomt 
for ved allerede før hytteturen var halvveis. Tommelen opp for 
det. 

 
Eirik Bossel vinner en flaske vin fordi Paal Andre veddet imot at han klarte å spise en hel 
blåmuggost uten tilbehør på t minutter. 
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Første kveld var det ost, kjeks og vin som sto på programmet. 
Særlig sistnevnte bidro sterkt til at påde stemning og støynivå 
steg en del hakk. Spesielt var det en gjeng som spilte 
mimeleken ”gul bolle” som ble lagt merke til for å lage mye 
lyd, og det var mange heftige diskusjoner. Noen ville påstå at 
det hele kunne utviklet seg til nevekamp, men det gjode 
heldigvis aldri det. 
 
Da kvelden gikk inn i det som tids- og energimessig kan 
karakteriseres som nachspiel var det en kreativ gjeng som fant 
ut at de skulle underholde de andre med litt musikk. Paal-
André, Fredrik og Mirjam sto for en perkusjon av høy klasse. 
Paal Andé spilte vedkasse, Fredrik spilte med sleiv på en kjele 
og Mirjam spilte med bare nevene på et bord. På gitar var 
det Tor Johan som blomstret, mens Joacim og Carl Otto sang 
det som falt dem inn der og da. Det som skal nevnes spesielt 
var innsatsen til Mirjam da hun i løpet av den over en time 
lange konserten hadde spilt seg til blodige hender av en 
størrelse som var rundt det dobbelte av det normale. Hele det 
musikalske innslaget var selvfølgelig til stor glede for de som 
allerede hadde lagt seg. 
 
Naturlig nok var det en relativt sliten revygjeng som satt ved 
frokostbordet neste morgen. Det skal også nevnes at Simen 
aldri kom seg til nevnte bord en gang, men han er tilgitt dette 
da han hadde bidratt med masse godt humør kvelden før. 
Mange av hytteturens deltagere klaget på egne ferdigheter 
til å klare og dele sin drikkemengde nøyaktig på to. De satt 
nemlig nå igjen med godt under halvparten. Heldigvis var det 
to karer som det fortsatt var litt tak i som dro til sentrum for å 
kjøpe påfyll, samt litt ved. 
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Denne andre dagen av hytteturen skulle være den o store 
utedagen. Som ekte revyfolk vil utedag si konkurranser i lag 
rett utenfor hyttedøren. Her er det selvfølgelig livet som innsats 
som gjelder når det konkurreres i blandt annet miming, quiz, 
kims lek (dog ikke for voksne) og tolkning av pensumlitteratur 
fra norsken på videregående, etter hukommelsen. Siste del av 
konkurransen skulle foregå inne i hytten samme kveld, da hver 
gruppe skulle fremføre en sketsj eller sang de selv hadde 
forfattet. Vinnergruppen da AKT-styrets medlemmer hadde 
diskutert seg i mellom ble ikke overaskende 
forhåndsfavorittene fra revybandet. I siste del av konkurransen 
hadde de både fremført en egenkomponert sang, samt 
gjennspilt sin tolkniong av Amalie Skrams ”Karens jul”. 
 
Det skulle vise seg at første kveld hadde tatt såpass på 
kreftene at andre kveld ikke helt klarte å leve opp, selv om en 
gjeng fra fjedeklasse, anført av Helge og Yvonne, gjorde det 
de kunne med å innføre dansing og musikk som kunne fått 
tilfeldig passernde til å tro at de var kommet til Bodegaen. 
Mer enn det er det ikke å si hverken om siste kveld eller årets 
revyhyttetur. Det eneste som gjennstår er å oppfordre alle til å 
se årets byggrevy ”i 3D” som spilles i Verkstedhallen på 
Lademoen 11.-13. februar! 
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FK Steindølene vs Energizers 
En av FKS’ jentelags ytterst få kamper noen sinne 

Tekst: Stine Maria Jensen 
 

Tre innmari fotballinteresserte jenter ble sendt ut som representanter 
for Spikers for å dekke denne legendariske fotballkampen mellom 
Bygg og Emil sine jentelag i fotball. Her er kampreferatet, inkludert 
noen sitater fra sidelinjen. Det skal også legges til at referatet har 
ligget i arkivet til Stine en stund og at kampen egentlig ble spilt før 
sommeren en gang. 
 
19.45:  Madde ser sliten ut etter å ha hentet en lang ball, og må 
bytte.  
 Sola forsvant, søren.  

Inga sparket ballen i nesen på en Emil-spiller, så hun måtte av 
banen. Det var ikke pent.  

 Emil sine drakter er mye finere enn våre.  
Foreløpig er tilskuerskaren fra byggsupporterne stor – hele 6 
personer.  

 Ingeborg har faktisk ordentlig fortballdrakt, ikke dårlig.  
19.50: Inga hadde en sjanse. Alle tar bølgen.  
19.51:  En som tok to headinger på rad, det var ganske bra.  
19.54: Nå er det hele 8 byggsupportere til stede. Emil har 10.  
19.56: Edle scoret nesten på en heading. Solen kommer frem igjen!  
 Emil hadde en sjanse, men Marte reddet. Bra.  
19.58: Plutselig veldig mye applaus på sidelinjen, noe har skjedd. 

Men det ble vel ikke mål? Oi, der er ballen på midtbane, da 
ble det mål! 1-0 til oss! Scoret av May Børset. Bølgen.  

20.01:  Anette scorer mål! 2-0 til bygg. Bølgen.  
20.02:  Anette scorer igjen! Eller var det reprise? Nei, det var mål! 3-0 

til oss. Bølgen. (Red.anm: Ingeborg scoret målet. ) 
20.04:  Steindølene danser en rar dans på sidelinja, mens de synger 

”Jeg er buggstudent og jeg er grei”.  
20.06: Nå er det hele 21 Buggsupportere her! Nei, vent, 22! 
20.08:  Burde det ikke være pause snart? Hvor lenge varer egentlig 

en fotballkamp? De har vel ikke tenkt å spille 2 x 45 min??  
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20.09: En sykt bra heading av Emil.  
20.10:  Madde måtte hente en ny lang ball, og måtte ta en liten 

pause før innkastet.  
20.12:  Emil skjøt så hardt at de veltet syklene til Morten og Henning.  
20.14: Sjanse til Emil. Steindølenes keeper reddet med glans, slang 

seg i bakken og alt.  
20.15: Når er denne omgangen ferdig?? Kanskje det bare er én 

omgang? 
20.17: Pause! Endelig!!  
 Emil har kult rop.  
 Ingeborg har gullsko. De er kule. Hun har visst også sølvsko 

hjemme.  
Ingrid: ”Man kan se trusene gjennom de hvite shortsene. Flaks 
at Aurora har grønn shorts.” 

20.22: Kampen er i gang igjen!  
20.26: En til Bygg-spiller skyter ballen i nesen på en Emil-spiller. Men 

hun her måtte ikke bytte.  
Ingrid: ”Vet du hva jeg synes er skikkelig kult? 
Keeperhansker.” 

20.27: May hadde en sjanse. 
20.30: Morten utfører en imponerende sykkelvelting på sidelinja, i 

forsøk på å få ballen ut på banen.  
20.31: Det begynner å bli kaldt. 
20.35:  Noen av spillerne begynner å gå. Kan vi og gå da??  

Kampen varte i noe lengste laget for våre tynne vårklær, så 
vi valgte å heller ta turen hjem å spise ostepop og drikke 
kakao ☺  

20:41: SMS fra Morten: ”Da er kampen slutt. Energizers prøvde å 
redusere, men gjorde det dessverre i feil mål. Resultat: 4-0 i 
favør FKS” 
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Førsteklasse i Åre 
Tekst: Simen Skavang 

 
Det er god tradisjon at Hennes Majestet arrangerer hyggetur 
over grensen for sine undersåtter. I år derimot bestemte 
Hennes undersåtter seg for å reise på egenhånd, og dette til 
stor overraskelse for styrets arrangører. Men tur ble det på alle 
mann alle. Tidlig om morgenen med godt humør møtte derfor 
alle opp på perrongen for å nyte godt av NSB sine tjenester. Vi 
fant fort ut at vi ikke var de eneste som skulle reise, og det 
viste seg etter hvert at NSB ikke engang hadde plass til 
halvparten av de som hadde møtt opp. Hmmm.. Heldigvis var 
det satt opp busser, så etter kort tid var det avgang med 
destination: Åre, nærmere bestemt Åre Fjellby. I hvert fall for 
brorparten av oss. Noen urutinerte 1. klassinger ble så klart 
kastet av toget da det var ti stykker på toget det ikke var plass 
til likevel. Dette skal Thor Johan (1.) skrive et sint og velartikulert 
brev til NSB om, så de skal nok få så hatten passer.  
 
Åre var som det skal være: fullt av norbaggar. De eneste 
innfødte man så var de som desperat prøvde å organisere 
innsjekkingen for de nyankomne norbaggarna. Da det ikke 
var innsjekking før klokken tre, lokal tid, satte de mest rutinerte 
av oss nesa mot bakken. Bortsett fra litt hardt underlag var 
forholdene gunstige, bakken bratt og sola skinte som aldri før. 
Det var rett og slett egnet for skidsport som svenskene sier. Da 
dette var søndag, solgte de ikke alkohol i Sverige. Men 
rutinerte som vi er hadde vi med alkohol hjemmefra, så fest 
ble det likevel. Det var det kjente utestedet ”Bygget” som 
skulle få huse de flotte byggstudenter denne kvelden, og etter 
å ha kjøpt litt for mange øl i baren, ble det dansering og dårlig 
teknodans ut i de små timer. 
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Dagen etter var det en del kleine studentungdommer som 
karra seg til bakken for å risikere liv og lem i den gamle VM-
løypa. Vi andre sov ut, før vi slang oss med de andre 
pilegrimene på ferden mot systembolaget. Det var ikke 
vanskelig å finne, da det kun var å følge strømmen med 
babyblå poser. Hamstringsfaktoren var høy, og folk kom med 
både et og to akebrett. Skulle tro vi aldri hadde sett øl før.  
 
Av de forskjellige afterski-mulighetene var det fjellgården som 
trakk flest mennesker. Fjellgården var å lokalisere nesten midt i 
bakken og huset også live-bandet ”Pink Hink”. De spilte hver 
dag, og trakk småfulle studenter som fluer til kumøkk. Disse fire 
svenskene kunne sine sanger, og det toppet seg da den 
skallede bikeren på trommer gikk ut på bordet for å levere 
intimnummeret ”Beatiful girl” av Sean Kingston. Så etter å ha 
drukket seg gode og glade på afterski bar det hjem for 
hurtigmat og en kjapp dusj. Så var det byen.  
 
Alle har en kveld (noen har flere) i Åre hvor man blir litt fullere 
enn man selv skulle ønske. Min favoritthistorie er Åsmund (1.) 
som kom uskyldig inn på do for å bajse. Uvitende om at det 
satt en full badstue og fulgte med han, spyr han utover 
badegulvet så kraftig at han begynner å blø neseblod. Som 
straff fikk han kroppen dekket av matvarer litt senere. Jeg 
skulle gjerne vært der selv, men jeg var ute i for lite klær og 
irriterte på meg 2. klassinger.  
 
Det var ikke bare ølet som fløt i Åre denne vinteren. Det gikk i 
tillegg en magasjau, noe som undertegnede fikk kjenne på 
nært hold. Hele siste dagen lå jeg i foster rundt toalettet mens 
jeg malte skåla i alle regnbuens farger, og slik avsluttet jeg 
sesongens tur til Åre. Og selv om det bare er et år til neste 
gang savner vi det allerede. Hei for en tur☺ 
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Teknologiporten 
 
Teknologiporten er bedriftskontakten for alle linjene ved IVT. 
Gjennom dette samarbeidet sikres det en jevn strøm av 
bedrifter med behov for rekruttering og profilering på tvers av 
de tradisjonelle sivilingeniørlinjene ved IVT. Dette er med 
andre ord ikke en konkurrent, men et supplement til 
linjeforeningenes egen bedriftskontakt. Vi er også stolte 
samarbeidspartnere med Aker Solutions. 
 
Gjennom dette samarbeidet genereres det betydelige 
inntekter. Disse blir fordelt ut til linjeforeningene etter hvor 
mange som møter fra hver linje. I 2008 utgjorde dette hele kr 
457 078,- hvor Aarhønen fikk kr 88 648,-. Teknologiporten er 
den eneste bedriftskontakten som driver på denne måten, og 
det er  vi stolte av! 
 
Som du kanskje har forstått er dette altså inntekter Aarhønen 
får uten noen forpliktelser – men de  avhenger av ditt 
oppmøte! 
Takk for at dere har avsett Ane Katrine (4. klasse), Erland S (4. 
klasse) og Heidi S (4. klasse) til oss  - de gjør en fabelaktig jobb 
og fortjener all honnør!  
 
Vel møtt på neste bedriftspresentasjon i regi av 
Teknologiporten. 
 
Torstein Sunde 
Leder, Teknologiporten 
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Krim: Skritt i mørket 
Tekst: Erik Sele, også publisert i Vi Menn 

 
Roald trakk dyna godt opp under haka og ble liggende å stirre ut i mørket. 
Det var fredelig der inne. Kun stillheten og ham. Eller? Nei, nå får du gi 
deg, sa han til seg selv, det finnes ingen menn på treogtretti år som sjekker 
under senga si før de legger seg. I sitt stille sinn gikk han gjennom det 
vanlige resonnementet om at en person aldri ville få plass mellom de ti 
centimeterne senga var hevet over gulvet, han hadde jo målt det med 
linjal, og det ville altså være fysisk umulig.  
 Det hadde foregått underlige ting i huset den siste tiden. Svært 
underlige ting. Roald kjente hvordan gåsehuden bredte seg nedover langs 
armene bare han tenkte på det. Kaffekoppene, lysestakene, kjøkkenstolen 
og radioen. Kunne det faktisk hende at han begynte å bli gal? Rett og 
slett dement i en alder av trettitre? På en måte ville det jo nesten vært en 
lettelse, det ville i det minste sørget for en del oppklaring. 
 Det hele hadde startet for et par uker siden. Som med de fleste 
ting, hadde det begynt i det små. Han kunne for eksempel stå opp om 
morgenen og finne kjøkkenlampen i full illuminasjon. Til tross for at han var 
en ivrig forkjemper av strømsparing, kunne det jo hende at selv den beste 
glemte å flikke av bryteren før han la seg. Det hadde for så vidt aldri hendt 
tidligere, men enn gang måtte jo være den første for alt. 
 Om så var, forklarte det likevel ikke hvordan kaffekopper hadde 
funnet sin vei ut av kjøkkenskapene og bort til salongbordet en annen 
morgen, ei heller hvordan en spisebordstol kunne ha forflyttet seg fra sin 
faste pass ved bordets kortende over til det svære vinduet mot nord. Det 
faktum at han ikke kunne huske å ha flyttet på noen av disse tingene, 
hadde han forsøkt å tilskrive de stressende arbeidstimene på kontoret. 
Fristen for prosjektet nærmet seg med stormskritt, og slikt kunne jo vippe 
hvem som helst av pinnen.  
 Det var først en morgen da han fant slalåmstøvlene sine på 
kjøkkenbenken at han hadde begynt å innse at det definitivt var noe 
merkelig på gang. Det halve året han hadde bodd her hadde han nemlig 
aldri brukt dem.  
Så nå lå han altså der, med nattbordlampen tent, og grublet over denne 
nøtten. Det kunne jo som sagt hende at han hadde pådratt seg såpass 
mye stress i det siste at hjernen hadde begynt å spille ham et par puss. 
Dette var på ingen måte umulig, og til syvende og sist det mest fornuftige 
svaret. På den annen side var det jo alltids en minimal mulighet for at den 
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skrøpelige enken han hadde kjøpt huset av fortsatt var i besittelse av noen 
reservenøkler, og at hun eller en skrullete bekjent av henne hadde funnet 
det for godt å spøke litt med den dresskledde stivpinnen som hadde flyttet 
inn i nabolaget. Han hadde imidlertid sine tvil. Noen andre forlaringer på 
de underlige hendelsene enn disse, kunne han uansett ikke se. 
 Nå forholdt det seg egentlig slik at dette var en sannhet med 
modifikasjoner. Det ville vært riktigere å si at Roald ikke ønsket å se noen 
andre mulige forklaringer på besynderlighetene. Selv om han i sitt dypt 
fornuftige sinn konsekvent forsøkte å holde seg til disse to 
løsningsmulighetene, var det likevel en stemme langt inne i ham som 
hvisket om en ganske annerledes forklaring, og den hadde rot i noe den 
gamle kvinnen som bodde der før ham hadde fortalt.  
 
Etter å ha slått av vekkerklokka, fikk han plukket med seg rent undertøy og 
en nystrøket skjorte før han subbet mot badet. Døra til stua stod halvåpen, 
men han unngikk konsekvent å se i den retningen. Han husket ærlig talt 
ikke om han hadde lukket den kvelden før eller ei, men om han faktisk 
hadde gjort det, fikk oppdagelsen av eventuelle uroligheter vær så god 
stå på vent til dusjen var unnagjort.  
 Dessverre fikk Roald aldri anledningen til å varme opp med en 
varm dusj denne morgenen. Han måtte i stedet nøye seg med å sette i et 
lite hikst, slippe alt han hadde i hendene og rygge bakover i et byks så 
kraftig at han nesten mistet balansen. Videre ble han stående klemt opptil 
veggen med hendene dirrende foran seg mens han pustet tung gjennom 
nesa. Gåsehuden hadde allerede rukket å bre seg over hele den magre 
kroppen. Både hjertet og hjernen ble ufrivillig satt i full sving, men sistnevnte 
behøvde ikke arbeide lenger enn i et par sekunder før den ga Roald klar 
og tydelig beskjed om at det definitivt ikke var han selv som hadde fylt 
badekaret med vann. 
 
”Hva gjorde du så?” sa Dag, og tok en slurk av kaffekoppen. 
”Jeg kledde meg fortere enn svint, slengte meg i bilen og braste av gårde 
hit til kontoret, selvfølgelig!” sa Roald. Han var tydelig oppskaket, og i 
kombinasjon med det ustelte håret og skjeggstubbene fikk det ham til å 
ligne en narkoman i tørketid. 
”Så nå vet du altså det hele. Jeg regner med at denne lille historien min 
blir mellom oss to foreløpig.” fortsatte Roald. Han hadde aldri fortalt noen 
om de underlige tingene før. 
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”Forstått. Så hva faen skal jeg gjøre med dette her da, hva er det som 
skjer? Bør jeg gå til legen? Eller kanskje jeg burde varsle politiet?” sa Roald. 
Dag lo tørt til svar før han tok en ny slurk av kaffen. 
”Ja, ring politiet, det hørtes lurt ut,” sa Dag, ”så kan vi jo kjøre et veddemål 
på om de vil le av deg, henvise deg til psykiatrisk eller gi deg 
direktenummeret til produsenten av Åndenes makt. Personlig har jeg en 
finger på den siste.”  Han sluttet imidlertid å humre da han så at denne 
vittigheten ikke ble særlig godt mottatt av kollegaen. 
 De to mennene ble sittende å diskutere saken frem og tilbake, og 
fraser som nøkler på avveie, stress og sinnssykdommer ble hyppig brukt. 
Etter en stund ble de sittende å stirre ned i hver sin tomme kaffekopp uten 
stort mer vettuge innspill å komme med. 
 ”Vi gjør det enkelt.” sa Dag til slutt. ”Disse merkelige tingene later til 
å finne sted først og fremst om natten, ikke sant? I kveld kommer jeg over 
med videokameraet mitt. Vi plasserer det i ei hylle eller noe, og setter det 
på når du går til sengs. Kassetten holder i fire timer, så det vil i alle fall 
dekke deler av natten. Hva sier du?” Roald kunne til sin store overraskelse 
se at kollegaen mente alvor med dette fantasifulle utsagnet. 
”Det må være noe av det dummeste jeg har hørt.” svarte han. 
”Jaså, så du har kanskje et bedre forslag?” Det hadde Roald for så vidt 
ikke. 
 
Neste morgen satt Dag på kontoret og ryddet opp i innboksen sin mens 
han tenkte på kvelden før hjemme hos Roald. De hadde plassert 
kameraet i bokhylla, midt mellom De dødes tjern og Rødstrupe, og satt det 
på rett før Dag gikk hjem og Roald gikk til sengs. 
 Titt og ofte gløttet han ned i høyre hjørne på skjermen for å sjekke klokka, 
og hver gang det gikk i inngangsdøra strakte han hals for å se om det var 
Roald. Kameraten var som vanlig seint ute. 
 Ti på halv ni ramlet Roald inn på Dags kontor. Han lukket døren 
godt bak seg, fant seg en stol og dro kameraet ut av bagen sin.  
”Fortell!” sa Dag. Han greide knapt å sitte rolig. 
”Jeg har ikke sett på opptaket ennå, tenkte vi kunne gjøre det sammen.” 
”La du merke til om det hadde hendt noe underlig i morges da? Eller hørte 
du noen lyder i løp av natten?” Det hadde Roald ikke.  
”Vi spoler kjapt gjennom først for å få et overblikk.” sa Dag. De to 
mennene satt tett inntil hverandre med øynene klistret til den lille skjermen 
som Dag hadde brettet ut fra siden av kameraet. Ingen av dem sa noe. 
Kameraet summet mens det hastig pløyde seg gjennom opptakstimene. 
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”Stopp!” Utbrøt Roald plutselig. Dag gjorde som befalt, men var litt treg på 
avtrekkeren. 
”Spol tilbake.” sa Roald. 
”Så du noe? Hva var det du så?” 
”Bare spol tilbake, du. Rolig. Og følg med. Vent. Se der! Der, ja!” 
Dag hadde frosset opptaket på 02.35.06. De to mennene lente seg 
forsiktig nærmere displayet og studerte bildet. Dag trykket på play og lot 
filmen gå i et par sekunder før han spolte det tilbake igjen. De to mennene 
stirret på hverandre, uten å si noe. Så spilte Dag av opptaket en gang til. 
”Herregud.” hvisket han, og satte kameraet fra seg på skrivebordet. På 
skjermen var det utvilsomt en skygge på kjøkkenveggen. Den så ut til å 
tilhøre et menneske, i hvert fall noe med samme form, og den beveget 
seg sakte rundt omkring. Den ble kastet på veggen fra noe som befant 
seg like utenfor linsens synsvinkel. 
”Hør.” hvisket Dag. Roald spisset ørene, og ganske riktig kunne han også 
høre det: Blant summing og knitring lød lyden av fottrinn. Det var også en 
slags hvesing til stede som ikke burde vært der.  
”Dette avgjør det.” sa Roald, som nå var blitt fullstendig grå i ansiktet. ”Jeg 
kontakter politiet.” 
”Nå må du se å gi deg med dette maset om politiet!” utbrøt Dag. ”Hva i 
all verden skulle de gjøre med saken? Vi må ordne opp i dette selv. Hvor 
skal du?” sa Dag. 
”Jeg må tenke på dette i fred.” sa Roald rett før døren smalt igjen. 
 
”Har du blitt noe klokere?” ville Dag vite etter morgenmøtet. Kameraten 
seg ned i en stol og stirret tomt fremfor seg. 
”Det er noe jeg må fortelle deg.” sa Roald alvorlig. ”Vet du hvorfor jeg fikk 
huset så billig? Og vet du hvorfor dama som bodde der før meg var enke? 
Mannen hang seg på kjøkkenet, Dag. Han hang seg.” 
Dag lo og ristet på hodet. 
”Sitter du her og forteller meg at du tror det spøker hos deg? Nå får du 
faen meg gi deg!” 
Roald svarte ikke. 
”Glem det der.” sa Dag. ”Jeg har et nytt forslag.” 
 
Samme kveld satt de to mennene i sofaen hjemme hos Roald. Dag pratet 
og pratet, mens Roald ennå ikke hadde sagt et ord. Hele situasjonen virket 
direkte absurd, og Roald kunne knapt begripe at han faktisk var blitt 
overtalt til dette tøyset. Dags plan hadde blitt innledet med et 
resonnement som gikk på at nå som de hadde håndfast bevis på at noen 
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eller noe drev og snek seg rundt i Roalds hus om natten, så måtte de få 
tatt vedkommende på fersken. Roalds utallige forsøk på å si at dette var 
en oppgave for politiet var blitt slått til jorden hver bidige gang, for dette 
var ifølge Dag en sak man måtte ta i egne hender. Hvordan vennen i det 
hele tatt hadde greid å få dette i gjennom, virket på Roald akkurat nå 
utrolig, men nå satt altså den forskrudde Dag her i stua hans med tre 
gedigne bjørnesakser. 
Gjestens plan gikk i grove trekk ut på at han skulle tilbringe natta i stua til 
kameraten. Det var viktig at de laget mye kaffe slik at han ikke duppet av. 
De skulle legge ut bjørnesaksene for å sikre hans trygghet, samtidig som 
han også skulle ha en brødkniv innen rekkevidde. Man kunne aldri være 
for trygg, hadde Dag forklart. Så, når inntrengeren eventuelt dukket opp, 
skulle han pågripes på fersken og anholdes til politiet dukket opp. Det var 
en idiotsikker plan, sa han, og Roald måtte bare legge seg i sengen sin for 
å sove, Dag skulle fikse det hele selv om nødvendig. 
 ”Hva synes du?” sa Dag til slutt. Han hadde rukket å drikke to 
kopper kaffe mens planen ble fremlagt. 
”Jeg synes det er surrealistisk, sprøtt og idiotisk.” svarte Roald. ”Jeg legger 
meg nå, men om du ønsker å tilbringe natten din her og leke med 
bjørnesakser, er det opp til deg.” 
”Strålende.” sa Dag. ”Kunne jeg fått en kopp kaffe til?” 
 
I stua føltes øyenlokkene til Dag som to blytunge lodd. Han opplevde til 
stadighet at hodet gled nedover mot brystet, men rykket hele tiden til da 
haka tok borti den kjølige glidelåsen på treningsjakka. Klokka var nesten 
tre, og med unntak av et par toalettbesøk hadde han sittet her i en stol og 
drukket kaffe fra en termos. Han hadde mang en gang vært fristet til å slå 
på TV-en, han visste at Gudfaren gikk på toeren, men det var ikke i 
overensstemmelse med planen. Det skulle vært totalt mørkt og stille i stua. 
 Dag befant seg midt i grenselandet mellom søvn og bevissthet da 
en lyd halte ham opp til overflaten. Han blunket et par ganger og gned 
seg i øynene. Nakken var blitt stiv og øm av å sitte med bøyd hode. Han 
rettet seg opp i stolen og ble sittende å lytte. Der var den jammen igjen. 
Plutselig følte han seg lys våken. Han var ikke redd, sa han til seg selv, bare 
på vakt. Forberedt, rett og slett. Lyden kom fra gangen. Skulle han reise 
seg og gå ut? Nei, det var nok bedre å bli sittende her i stolen og vente. 
Han var musestille, men pustet tungt. Med det samme lød det en forsiktig 
krafsing i døren, noen forsøkte å finne dørhåndtaket i mørket. Hengslene 
knirket i det den gled opp. Rommet var bekmørkt, men øynene til Dag 
hadde vendt seg til omgivelsene, og i det han lente seg en anelse 
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fremover i stolen, kunne han skimte omrisset av et menneske som stod i 
døråpningen. Dag klemte hånden hardt rundt knivskaftet. Han merket at 
den skalv. 
 Skikkelsen tok et par skritt inn i rommet. Pulsen til Dag fikk det til 
dunke i hele hodet hans og han var klam i håndflatene. Så bestemte han 
seg. På et øyeblikk fikk han flikket til lysbryteren og reist seg med kniven 
dirrende ved enden av den utstrakte armen sin. Rommet var opplyst. Med 
det samme Dag fikk se skikkelsen, ble han mer panikkslagen enn noen 
gang, for det var så absolutt et menneske som stod i døråpningen. Denne 
følelsen varte imidlertid ikke i mer enn et halvt sekund, for like etterpå dro 
han nemlig kjensel på personen. 
”Fy faen, Roald.” sa Dag og dumpet ned i stolen igjen. Han pustet lettet ut 
og grep seg til brystet. 
”Der skremte du livskiten ut av meg.” fortsatte han. Han ristet på hodet og 
begynte å le. 
”Huff og huff. Skal det være en kopp kaffe, kompis?” Men Roald svarte 
ikke. Han ble bare stående rett opp og ned på gulvet i underbuksa mens 
han stirret på kameraten. Så sa han plutselig noe, veldig lavt, men Dag var 
alt for opptatt med å skjenke opp to kopper kaffe til å registrere det. 
”Hæ? Hva sa du?” sa Dag og stirret avventende opp på kameraten. Nok 
en gang svarte han ikke. I stedet tok han seg til å mumle et eller annet, og 
begynte å tasse mot kjøkkenet. Dag skulle akkurat til å si noe vas om 
mareritt, men bråstoppet i det han trakk pusten. En såre enkel tanke 
hadde nemlig slått ned i ham, og like plutselig som man forstår at en 
telefon ringer, forstod han hvordan det hele hang sammen. Koppene, 
badekaret og skittentøyet, alle brikkene falt på plass nå. Han skjøt så raskt 
opp fra stolen at både termos og kopper veltet. 
”Stans!” skrek han til Roald, og mens han bykset over stuegulvet kunne han 
ikke fatte og begripe hvorfor det ikke hadde gått opp for dem før. 
Tankene kvernet rundt i skallen like raskt som han løp. Jeg når det, tenkte 
Dag, jeg når det.  
 Dessverre gjorde han ikke det. Dag var omtrent en halv meter for 
langt borte i det bjørnesaksa ubarmhjertig klappet igjen rundt beinet til 
den uheldige søvngjengeren. 
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• Olav (1.) og Synnøve (1.) var veldig nær å få sine 

innerste drømmer oppfylt i Åre, men det hele ble 
dessverre ødelagt av at folk kom hjem fra by’n. 

• Jonas (1.) er kjent som en ordentlig casanova, og 
det hodt lenge for å sjarmere Ylva (1.) i Åre. 

• Sunniva (3.) og Bjørnar (2.) har i lengre tid tilbrakt 
veldig mye tid sammen. De er ikke ofisielt sammen, 
men er det ikke på tide snart? 

• Tor (2.) ble ganske full i Åre og det kan nok fortelles 
en del historier fra den kanten. Får nøye oss med å 
nevne at han rotet med Lisa Marie (1.) 

• Edle (2.) utforsket nye sider ved seg selv ved å kysse 
både Nina (2.) og Ingeborg (2.) da de var ute på 
BrukBar. 

• Mirjam (2.) har fått gleden av å teste ut sengen til 
Arild (3.) 

• Åse Marit (1.) og Petter (2.) kom helt i mål i Åre. 
Imens hadde de andre i Petters leilghet satt opp 
sofaen utenfor døren til rommet og satt og ventet til 
de kom ut for å gjennomføre ”walk of shame”. 

• Knut (3.) har nå fått seg kjæreste, og Leon (3.) prøver 
febrilsk med varierende hell. 

• Silje (2.) kysset Endre (2.) i Åre. Dette så ut til å gi 
mersmak, for tilbake i Trondheim fikk han lov å sove 
hos henne. 
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• Tore (3.) ble observert en helt vanlig onsdag på 

Lerkendalsbygget med sminke i ansiktet. 
• Simen (2.) nakenbadet med Mirjam (2.) i Åre. 
• Maria (2.) ser ut til å ha fått opp øynene for 

førsteklassinger. Dette fikk både Johan (1.) og Jørgen 
(1.) nyte godt av i Åre. 

• Til slutt gratulasjoner til to nye byggpar: Morten (4.) 
og Nina (2.) samt Marie (2.) og Steinar (2.). 

 
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. 

 

 

For å forstå settingen i dette bildet, les ”Førsteklasse i Åre” s. 25. 
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Stolt sponsor av revy og bursdagsfest: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kom på spennende foredrag om prosjekteringsledelse med 
Veidekke i R7 mandag 15. februar klokka 14:15! Se eget 
oppslag for mer informasjon. 
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	Stolte Bygningsfolk!

