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Jada. Da begynner enda et semester å gå mot slutten, og den harde tiden 
mot eksamen begynner. 
 
Men man kan jo ikke si at det mangler på arrangementene vi har vært 
gjennom. Først var man nødt til å drikke seg full før barne-tv. Dette er ikke 
en lett oppgave, men når man er full er barne-tv fortsatt morsomt. Og når 
man er så full at man ikke kan stå når kl. er 21, da er dagen fullkommen. 
 
Jeg må også gratulere våre førsteklassinger for en fantastisk innsats i 
Badekarpadlingen. Det er ikke til å tro at vi for en gangs skyld gjorde det bra! 
Synd at ikke badekaret satt fast i containeren, men så lenge sabotasjeprisen 
står inne i monteret utenfor BA-kontoret på Lerkendalsbygget må dere vel si 
dere fornøyd? 
 
Men ikke bekymre dere for at alt er over nå. Etter jul starter vi hardt opp 
igjen med den tradisjonelle Åreturen. Tradisjonens tro blir vel dette igjen 5 
dager der man er full 6 ganger og ser nakne gutter i bakken på kveldstid. Jeg 
må også nevne ÅL, der bortoverski med spritglass rundt halsen er på 
programmet. I tillegg må jo jeg som regjerende øltraktemester klare å 
beholde tittelen i år også. Så det er bare å prøve seg! 
 
Neste utgave vil nok komme i slutten av februar etter at Åreturen er 
unnagjort. Så hvis noen vil skrive eller sladre, er det 
alltids bare å sende meg mail på 
chrberg@stud.ntnu.no 
 
Lykke til på eksamen! 
 
Christian Berg 
Redacteur
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Hei alle byggstudenter! 
 
Da var den her igjen, den mørke tida også kalt eksamensperioden. Tida da alle glade 
studenter går i dvale rundt om på lesesalene. Så da tenkte vi at dere trengte noen 
gode minner å se tilbake på. Denne utgaven av Spikers er enda en god unnskyldning 
til å ikke lese noe fornuftig. Her er det stappfullt med historier fra Badekarpadlinga, 
Full før barne-tv, 80-tallsfesten og noen historier fra våre venner i Tyskland. 
 
Jeg vil nok en gang benytte anledningen til å gratulere 1.kl med innsatsen dere viser 
på arrangementene på Kjelleren, i Badekarpadlinga og ellers. Det er også første gang 
noen har overnattet på Lerkendalsbygget for å skaffe seg billetter til Åre-turen. 
Hovedstyret anså faren for dette som høyst usannsynlig, men en gjeng i 1.kl 
overasket oss nok en gang! 
 
Ønsker alle lykke til med eksamen, håper dere har overlevd dette semesteret. Håper 
ingen i 1. har blitt skremt vekk fra Bygg på grunn av den vanvittige kombinasjonen 
Matte 1 og Kjemi som ”oppvarming” til studiene… 
 
Så kos dere med dette lyspunktet i vintermørket, så snakkes vi på eksamensfesten 
eller i Åre i januar! 
 
Må-begynne-å-lese-til-eksamen-snart,-men-gleder-meg-til-jul-klukk fra 
 
 
 

 
Stein Are Berg 
Kanzler, H.M. Aarhønen 
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Hei igjen folkens! 
 
Nok et semester går mot slutten, og eksamen truer like om hjørnet. 
Hva passer ikke bedre da enn å mimre litt om alt vi har gjort på 
kjelleren i løpet av høsten? Førsteklassingene har virkelig fortsatt den 
gode trenden med å drikke hverandre under bordet, en utfordring 
barvakt-skjelettene på S-festen virkelig tok på alvor! Foruten disse var 
det også en haug med sjørøvere, snekkere, smurfer, en stilk, en skygge 
og to sebraer innom kjelleren i løpet av kvelden.  
 
Vi var også mange som fant ut at barne-tv var veldig mye bedre i 
gamle dager, men om man er full blir det ganske så moro nå også, ikke 
minst med gelé-shots!  
 
Før 80-tallsfesten var det også mange som tok vorset på kjelleren og 
det ble en herlig, harry 80-tallsstemning, selv om noen bar preg av å 
ha starta godt med drikking før de ankom kjelleren.  
 
På vegne av hele krostyret: lykke til på eksamen, vi sees på kjelleren 
neste semester! 
 
 
Hilsen Per 
Krosjef 
 

 



Spikers Kårner 06-2006 

- 6 - 

Badekarpadlingen 2006 
av Truls Pedersen 

 
Badekarpadlingen er over for denne gang, og Bygg har tatt det tunge steget fra 
jumboplassen til endelig å kunne hevde seg blant de store badekarpadlerne. Ikke bare 
holdt vi oss flytende denne gangen, men vi kapret i tillegg, velfortjent eller ikke, 
sabotasjeprisen. 
 
Entusiasmen var ikke i taket første gang dette såkalte badcom styret kom inn i 
klasserommet. Jeg tror den allmenne oppfatningen var at dette var en gjeng med 
Dragvoll-utskudd i pingvindrakter. Ikke overraskende viste det seg at det var en gjeng 
maskin-studenter. Tross manglende engasjement, var det noen få som lot 
hjernecellene vibrere. Som ivrig medlem av mannskapet fant for eksempel 
Torstein(1.kl) ut allerede i august at det var på høy tid å fylle halvannen-liter flasker 
med sin egen gylne væske. Et eksperiment som ble avsluttet like fort som det 
begynte. 
 
Vårt første offisielle møte 
hadde hele to deltakere, så 
på denne tiden så det nok en 
gang mørkt ut for Byggs 
deltakelse i 
Badekarpadlingen. Det eneste 
vi hadde da var et badekar, 
og noen svært seriøse forslag 
om cs-gass som terrormiddel. 
 
 
 
Byggingen 
Med et solid spark i hekken fra NCC kom vi likevel i gang med byggingen. En slant 
penger og en haug materialer var det som skulle til. Da vi først var i gang, gikk 
tingene fort. Rammen var ferdig allerede etter noen timer, og optimismen vokste. 
 
Temaet ble klart ganske fort. Vi ville ikke vinne noe. Vi ville ødelegge for alle andre. 
Derfor ble temaet terrorister, med det passende navnet ”Øl Qaeda”, og 
sentralbyggene malt på hver side av flåten. Vi klarte også å gå i allianse med samtlige 
av Trondheim sentrums frisører, samt nattmatspesialist Sesam og Burger King. 
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Tilsetter du litt mel, noen egg, litt rotten melk og juice, frityrolje, pluss et par ting 
som ikke egner seg på trykk, til stekefett og hår, får du Byggs heksegryte. 
 

Byggingen av flåten var ekte 
byggstudenter verdig. Å si at vi satset 
på finesse eller fart, vil nok være å 
overdrive betraktelig. Vi gikk for det 
solide og kompakte, og med stort hell. 
Det fant vi ut da vi skulle løfte den. 
Tro meg, det å løfte en sånn flåte er 
ikke å anbefale, i tilfelle noen skulle få 
lyst å prøve det en gang.   
 
 
 

 
Sabotasjen 
Ikke mye mer kunne gått galt under 
vår sabotasje enn det som faktisk 
skjedde. Etter en svært vellykket 
kveld på kino i regi av H.M.Århønen, 
med flåklypa og alkohol, skulle turen 
gå til skolen. Men allerede på turen 
opp begynte problemene. Med litt 
promille og problemer med sykkelen, 
fikk Jørn(1.kl) et svært ublidt møte 
med bakruten på en Hiace. 
Lokalbedøvelse og timer under kniven 
var det eneste som ventet ham den 
natten. Dette satte naturlig nok en liten demper på motivasjonen. Det gjorde ikke 
ting bedre at Sigurd(1.kl) og undertegnede presterte å feilblande ca. 250 kilo 
sement. Å blande sement er virkelig ikke like lett som en skulle tro. Dermed måtte vi 
begynne på nytt. Så i ny søppelcontainer, og med nye 150 kilo sement, tok vi oss til 
rette på stripa. Oppi containeren skulle sementen pluss badekaret til Nabla a.k.a 
Fysikk og Matematikk. Denne godtroende linjen hadde prestert å sette sitt badekar 
midt i gangen i kjelleren på Realfagsbygget, med en lapp hvor det stod: ”Tilhører 
Nabla. La stå, vi fjerner det straks.” Jada Nabla, hvorfor ikke bare gi det til oss? 
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Jeg kan bare prøve å forestille meg hvordan det må ha sett ut for NTNUs lekepoliti 
da de fant Stian(1.kl), med en sementblander, et badekar, en søppelcontainer, fire-
fem øl, og en bøtte vann midt på stripa klokken ett natt til tirsdag. De ble i alle fall 
ikke særlig blid, det er helt sikkert. Så det bar ut i natten, og kulden. Og alle som 
har blandet sement i minusgrader vet at det ikke funker så bra. Så da Nabla kom 
neste morgen kunne de bare trekke opp karet, slik at alt som stod igjen var en 
container med en dårlig vits.  

 
Hell i uhellet ble det likevel, da vi 
fikk vite at karene er fredet, og 
hvis det hadde satt seg fast, ville 
vi blitt disket. I stedet sikret det 
oss sabotasjeprisen da de andre 
linjene dret enda mer på draget 
enn oss.  
 
 
 
 
 

 
Selve dagen 
Med to timers søvn, en promille som ikke visste selv om den var stigende eller 
synkende, samt tidenes verste terroristkostymer og gårsdagens sorger eller gleder 
trygt i minnet, var vi på pletten klokken 8.00, dagen etter klinefesten på Samfundet. 
Med hjelp fra en gjeng KomTek-gutter klarte vi å få flåten på en henger, men her 
begynte uflaksen. Om hengeren var for høy eller om taket var for lavt vet jeg ikke, 
men sagen måtte frem, og toppen av ene veggen måtte gå. Vi kom derfor litt sent i 
gang, og endte nest sist i paraden, kun med våre gode venner fra Nabla bak oss. 
Paraden ble ikke annet enn et bevegelig vorspiel med ekte jihad-musikk, og alle 
guttene ombord gjorde et ærlig forsøk på å sjekke opp samtlige kvinnelige vakter 
langs veien. det var ikke før noen begynte med en dårlig tiger-etterligning at vi 
skjønte at slaget var tapt.  
 
Vel fremme på marinaen begynte terroren. Lure som vi var hadde vi gått i allianse 
med alle linjene utenom marin, maskin, indøk, og selvfølgelig fysmat. Det hele 
utviklet egentlig seg til en eneste giganstisk allianse mot indøk. Jeg vet ikke om noen 
så det, men vi hadde faktisk tatt oss bryet med å skrive ”indøkhore” mellom de to 
sentralbyggene. 
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Idet jeg gikk ombord på flåten fikk jeg et egg i pannen, og jeg skjønte at her var det 
bare å legge verdigheten igjen på land. Med god hjelp fra de styggeste nonnene i 
Norge fikk vi senket årets fiasko, Nabla, før de fikk tatt et eneste åretak. Takk til 
Beton. Og ja, det var bygg som stod for melkekartongene som visstnok var forbudt. 
Badekaret vårt var fylt til randen med nesten 200 liter tjuefire-jordbærmelk. Som 
luktet helt ufattelig dårlig.  
 

Flåtens helt var uten 
tvil Bjørnar(1.kl). Midt 
i kampens hete under 
slaget med indøk gikk 
han rundt og spurte 
alle hvor flaskeåpneren 
var. Han var også vår 
verste fiende. Jeg tror 
ikke noen kom unna et 
egg eller en kartong 
som Bjørnar kastet. 
Han var også den som 
lot magen sin vrenge 
seg helt ubegripelig 

lenge, oppi tønnen med fett så klart, for så å stikke hånden nedi og kaste denne 
blandingen på en svært fornøyd indøk-student.  
 
 
Sabotasjeprisen ble egentlig bare en 
bonus, men jeg kan ikke si vi ikke 
var fornøyd. Likevel var det ikke 
nok for Bygg. Så vi tok like gjerne 
og stjal fiaskoprisen fra fysmat og 
terrorprisen fra maskin under 
gallaen. 
 
Dermed tør jeg påstå at Bygg er 
årets soleklare vinner av 
Badekarpadlingen.  
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Full før Barne-tv 
av Jokke 

 
Så var det igjen duket for Full 
Før Barne-tv. Klokken var 
14.00 lørdag den14. oktober, 
det herrens år 2006. Krostyret 
stod klare med ølen i hånda, 
og det tok ikke lang tid før 
folket begynt å dukke opp på 
Kjeller’n. 

Jo tidligere man dukket opp, desto 
billigere var spriten, og stemningen var det 
ingenting å si på. Folk danset Kjellern’s 
offisielle fragledans, og anlegget pumpet 
barnetv-hits hele kvelden. For anledning 
var det laget gelé-shots, og de var 
populære. Særlig var de populære blant 
Nils og Kim i hovedstyret som etter noe 
om og men fikk tilegnet seg flere titalls av de skumle små glassene til 

innkjøpspris. Etter de var ferdig var det gelé 
utover bardisken, veggene, høytallerne og 
faktisk også i taket… Håper det smakte!  
 
En del av bardisken fikk i tillegg bein å gå 
på… takk skal du ha Stein Are, vi har nå 
boltet den fast igjen! Da gjenstår det bare å 
takk alle som var med på å gjøre Full før 
barne-tv til en bra fest, vi sees igjen på 
kjeller’n!  



Spikers Kårner 06-2006 

- 11 - 

4. Klasse hos Dahls Bryggerier 
av Tørres Bøksle 

 
Øl er en tradisjonsrik og god drikk. 
Dette vet byggstudenter og 
byggstudenter elsker, så vidt jeg vet, 
dette herlige brygg. Det er ikke alle 
som vet så mye om øl, og det er ikke 
alle som vet hvordan øl skal drikkes, 
klare eksempler på dette finner du lett 
ved å stikke innom kjelleren rett før 
stengetid. H.M. Aarhønen bestemte 
seg derfor for å videreføre tradisjonen 
om å skolere sine undersåtter i form 
av et ølsmakerkurs.  
 
Ølsmakerkurset fant sted på E.C. Dahls bryggeri i Trondheim. I gamle 
og hyggelige omgivelser, øverst på et gammelt malt loft, møttes et 30-
talls byggstudenter hovedsakelig nye fjerdeklassinger og deres faddere. 
Stemningen var på topp da studentene ble servert sin første ”brune”. 
Denne flasken var visst bare en velkomstdrikk, det skulle vise seg at det 
skulle komme enda mer! En representant fra bryggeriet satte i gang 
med en historisk gjennomgang av bryggeriet og ølbryggingsprosessen 
gjennom tidene. Snart var mye av grunnkunnskapene på plass. Endelig 
var det på tide å drekke litt! Alle fikk utdelt et knippe ølsorter og alle 
var selvfølgelig brygget av E.C. Dahls. Smakingen gikk bra for seg og 
de fleste klarte å sette ord på de forskjellige smakene. 
 
”Et spørsmål! Stemmer det at Dahls pilsner smaker banan?” spurte en 
utrolig ivrig norsksvenske fra fjerde. Påstanden ble til dels bekreftet av 
bryggeriets representant og en rungende latter bredde seg utover 
lokalet. Smakingen tok etter hvert slutt og det var på tide med en 
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avsluttende halvliter. En lettere tykkfallen og rødmusset mann som 
stod bak baren og serverte, presiserte at øl skal drikkes ved 3-4 grader 
celsius og et tykt og tett skum skal dannes når man tapper fra kranen.  
 
Nåvel! Jeg har da nytt øl på andre måter også. Minner farer tilbake til 
glade netter på kjelleren hektet under trakta. Ølstyrting i Sverige for å 
imponere bartendere må heller ikke glemmes. Og hvem har vel ikke 
prøvd å spare inn tid ved å drikke en kald pils i dusjen?  
 

 
 
Oppsummert: Øl kan nytes hvordan man vil, når man vil og hvor man 
vil. 
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80-tallsfest 
av Ida Einerkjær og Live Salvesen Fevåg 

 
Leggings og strømpebukser, 
skinn og lær, rosa og turkis, 
striper og prikker, sleik og 
høye hestehaler, kreppet og 
tuppert hår var ingredienser 
på 80-tallsvorset på 
Kjelleren. Trass i et noe 
labert oppmøte var det 
ingen tvil om at 80-tallet 
var tilbake for å bli. 
 

 
Kveldens høydepunkt 
var kåringen av beste 
kostyme. Juryen 
hadde plukket ut Julie 
fra 1.klasse, Stine fra 
2.klasse og Knut fra 
3.klasse. De hadde 
valgt å kjøre forskjellig 
stil, selv om de alle 
var forankret innenfor 
80-tallet. Stemningen 
var god og alle hadde 
sin favoritt. Julie fikk spesiell medfølelse etter at Kristoffer løftet henne 
opp på bardisken på en særdeles lite elegant måte, akkompagnert av et 
dunk da hodet traff taket. 
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Julie med sitt fargesprakende men 
stilfulle kostyme, smeltet alles hjerter, 
og fikk alle til å hyle seg hese, og fikk 
tittelen ”kveldens best utkledte”. 
 
 
Noen fra hovedstyret så ut til å finne 
tonen, kanskje litt for godt, men ingen 
vet hva som skjedde etter at dette 
bildet ble tatt (se under).  
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Grüss Grott – Reisebrev fra München 
av Pål Aanerød Ellingsen og Henning Pettersen  

 
Her kommer et lite reisebrev 
fra München. Vi er seks 
byggstudenter som studerer 
ved TUM (Technische 
Universität München). Det vil 
si studiet begynte 16. oktober, 
slik at vi har hatt god tid til å 
lære oss tysk, forbedre 
øldrikkekunnskapene og slenge 
rundt med oljepengene våre. 
Lånekassepengene er en fin 
ting å ha når man for eksempel 

ønsker å handle Lederhosen, øl i oktoberfesttelt (MASS som er 1 liter øl i 
dertilhørende krus) og BMW med bortimot 200 hester.  
 
Vi har alle funnet sted å 
bo, selv om det tok litt tid 
for noen av oss. Prisene 
privat er som i 
Trondheim, mens man 
hos Studentenwerk kan 
finne fine steder å bo til 
under 2500 kroner i 
måneden.  
 
Du behøver heller ikke 
mange sosiale antenner for 
å bli kjent med en haug av 
andre utenlandsstudenter, men en del vanskeligere å bli kjent med tyske 
studenter. På språkkurset lærte vi kanskje ikke all verden, men alle de andre 
vi møtte og som vi dro sammen med på oktoberfest hjalp en del på tysken. 
Generelt har det vært mye sosiale sammenkomster i München, men vi har 
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også vært på en del turer for å bli bedre kjent i Bayern. Har vært på 
hytteturer med andre internasjonale studenter og fått sett litt mer av alpene. 
Kan også nevne besøk i Salzburg, sommerhuset til Hitler (Kehlsteinhaus), 
Zugspitse (Tysklands høyeste fjell) og Neuschwanstein Schloss som tilhørte 
den gale Ludwig 2.  

 
Skolen har genial beliggenhet 
for byggstudenter nesten midt i 
sentrum. Forelesningene varer i 
90 min og har ganske likt 
opplegg med mye powerpoint. 
Professorene her nede har nok 
høyere status enn hjemme, og 
alt er litt mer formelt. For 
eksempel forventes det at du 
stiller opp i dress på muntlig 
eksamen. 
 

I år ble TUM utnevnt 
til ett av de 3 topp 
universitetene i 
Tyskland sammen med 
Karslruhe og LMU 
(også München).  
Skolemessig er det 
ganske tungt i starten, 
ikke bare det å følge 
med på tysken i 
forelesningene, men 
også det å finne fag 
som passer til 
utdanningen i Norge. 
De fleste av oss har funnet fag som passer, men man bruker litt tid til å få 
timeplanen til å gå opp. Fagene er ikke som på NTNU der alle fagene har 
7,5 studiepoeng. Her er det alt fra 2-8 poeng, men mest småfag, så man må 
ta to eller tre fag mer for å fylle opp semesterkvoten. Eksamensperioden er 
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først i februar og ferdig rundt 1. mars. Da har vi vinterferie fram til over 
påske. Noe som vil si at vi får noen uker i alpene, men muligens en noe 

forkortet sommerferie, da 
skolen først er ferdig når 
konteperioden starter (eller 
hva Pål?). (Sier du Henning 
som bare har en konte 
mindre enn meg) 
 
Jaja, uansett ligger München 
som sikkert de fleste vet midt 
i Europa, og man kan nå 
utrolig mange steder og land 
på rimelig kort tid. Er ikke 
langt til alpene for de som er 

glad i komme seg ut og opp. Så oppfordrer alle som lurer på om de har lyst 
til å studere i München eller generelt i utlandet til å rusle bort til 
Internasjonal seksjon eller sjekke hjemmesidene for å få litt oversikt over hvor 
man har lyst til å dra.  
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Minnes du deformerte ølbokser? - Et lite Øleventyr 
av Anonym tidligere ølsjef 

 
Bestilte du en øl på kjeller’n i vårsemesteret 2006 var den med stor 
sannsynlighet bulket og deformert! Du lurte kanskje aldri på hvorfor 
men årsaken har heller ikke fått komme opp til overflaten. Det er først 
nå, i ettertid, underskrivende føler det er trygt(?) å fortelle den 
virkelige sannhet om de deformerte ølboksene. 
 
Jeg satt i krostyret som ølsjef 2005-2006. Min rolle var jo sådan å 
sørge for at det til en hver tid var tilstrekkelig mengde og utvalg av de 
edle dråper på byggkjellern. Jeg opererte uten bil og hadde gjort meg 
vant med å hente all øl ved hjelp av overfylte handlevogner! Dette 
gikk som regel alltid prikkfritt og uten problemer. Men en vakker 
vårdag gikk alt helt feil!  
 

Jeg hadde overfylt handlevognen min to ganger randen og fått den inn 
i Moholt allé 10 - over trappen og ned til byggkjeller’n. Jeg lar 
handlevognen stå på det tilsynelatende plane gulvet for å løpe ned å 
låse opp kjeller’n. Mens jeg fikler med kort og nøkler hører jeg 
plutselig en så buldrende og høy lyd som får spuntinga på Øya til 
høres ut som hvisking bak meg. Jeg snur meg av refleks og ser så 150 
liter øl komme veltende mot meg ned trappen i en fart som ikke ligner 
grisen. Jeg greier så vidt å berge meg selv ved å hive meg til venstre 
for trappen men blir allikevel truffet av flere øl-prosjektiler. 
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Jeg husker godt jeg lukket øynene og ventet i det stille til det hele var 
over. Da jeg til slutt åpnet dem igjen lignet stedet mer på et sprengt 
bryggeri enn inngangspartiet til kjeller’n! "Du vakke mye plan!" husker 
jeg å ha skreket til gulvet over trappen - men dog til ingen nytte.. 
Skaden var skjedd og flere hundre deformerte ølbokser smilte opp til 
meg fra gulvet. 
 
I ettertid har jeg knuget med dårlig samvittighet og prøver nå å 
rettferdiggjøre meg selv, til en viss grad, ved å gjenfortelle historien 
her i Spikers. Jeg har også skaffet meg mobil med vater! Man skal også 
vite at hver gang jeg kjøper en ølboks på byggkjellern så tenker jeg 
med forskrekkelse på denne traumatiske opplevelsen.   
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En liten hilsen fra 80-tallet 
av Nils Ånund Smeland 

 
Så var det den tiden på året igjen; vi skulle minnes de svunne tider med 
synth, høyvannsbukser, glorete farger, hubba-bubba og annet som hørte 80-

tallet til. Som 
seg hør og 
bør hadde vi 
gjort grundige 
forberedelser 
og endte opp 
med flotte 
klær. Til tross 
for at noen 
uttrykte 
bekymring 
for at man 
ikke skulle 
klare å bli full 
i løpet av 
denne 

kvelden, så gikk det forholdsvis greit for de fleste. I et forsøk på å korte ned 
på tiden før man ble full hadde man valgt noen ulike taktikker; Nils hadde 
trent tre ganger i løpet av dagen mens Torbjørn synes det var en god idè å 
styrte masse øl for seg selv mens han stod på kjøkkenet. 
 
Det er i slike stunder at byggkjelleren virkelig kommer til sin rett, fulle av 
pågangsmot og med god niste satte vi kursen for Moholt allé 10. Til vår 
store forskrekkelse så vi at det var heller slunkent, og klokken var jo åtte, hva 
skjer? Da vi ikke trodde katastrofen kunne bli større viste det seg at den 
såkallte DJ’en var helt håpløs, og opererte i helt feil tiår; katastrofalt. 
Heldigvis ble dette ordnet nokså raskt, videre gikk det bare oppover, 
kjelleren ble fylt opp, ølboksene ble tomme, hodet ble fullt og noen klarte i 
tillegg å fylle opp pissoaret med spy, noen innrømmet delskyld, men nektet å 
påta seg hele ansvaret. Han kunne umulig ha spydd så mye mente han. Som 
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om ikke dette var nok, nektet krostyret å vaske opp, og vice-kanzleren måtte 
ta dette lite ærefulle oppdrag. 
 
Til tross for disse hindrene, klarte 
de aller fleste å komme seg inn på 
Samfundet, der vi raskt 
konstaterte at det var litt tid til 
konserten begynte, og vi rakk 
derfor å ta en tur i baren (flaks). 
Konserten var som vanlig varm, 
klam og utrolig fet; VI VAR I 80-

TALLET!  Videre er det få 
som kan detaljbeskrive hva 
som skjedde, men at det var 
moro, det er helt sikkert, vi 
gleder oss allerede til neste 
år!! 
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HVORDAN FÅ TAK I 
LYSPÆRER TIL STILLESAL: 

 
 

1. Sett deg ned på lesesalen 
2. Se etter om lampen virker 
3. Hvis nei; sjekk at pæren virkelig er gåen, evnt. mangler 

(manglende pære kan by på problemer i ”pantesystemet”) 
4. Ta ut gåen pære 
5. Ta med pære og oppsøk vaktmester (v/ hovedinngangen) 
6. Spør pent om å få EN ny pære (ikke prøv å spør etter fler, da 

blir du stemplet som kriminell, faren er stor for at du vil ta 
med deg pærene hjem1) 

7. Gå opp igjen og les  
 
 
 

 
 
 

Lykke til! 
 
Vennlig hilsen SPR 
 
(som faktisk prøvde å få skiftet ut alle pærene uten hell) 
 
1 Erfaringsbasert, ifølge noen som jobber med dette 
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Høyhetsnominasjoner 
 
Høyhet er en ærestittel i H.M. Aarhønen, og er den høyeste 
utmerkelsen en person kan få innenfor linjeforeningen. Hederstegnet 
tildeles personer som har gjort en ekstraordinær innsats for 
linjeforenings virke og byggstudentenes trivsel. Alle medlemmer av 
Aarhønen kan nomineres til tittelen. I ekstraordinære tilfeller kan også 
personer utenfor linjeforeningen, som har gjort seg særlig fortjent til 
det, nomineres. Vet du om noen som har gjort seg fortjent til denne 
utmerkelsen kan du sende en skriftlig nominasjon med begrunnelse til: 
 
Kanzler: Stein Are Berg 
E-post: steinab@stud.ntnu.no 
 
Nominasjonen vil være anonym og fristen er 15. januar 2007. 
Utnevnelsen av Høyheter vil finne sted på H.M. Aarhønens 
bursdagsfest den 17. februar 2007. 
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Visste du at… 

 Tidligere byggstudent Karoline (går nå på Geo) og Anders (2.) har funnet 
tonen! 

 Kristoffer (2.) og Ina (1.) stadig blir observert tett sammen. 
 Det har skjedd mange skader og sykehusbesøk av byggstudenter i løpet av 

høsten. Vi nevner bl.a; 
o Jørn (1.) som på en merkelig måte klarte å knuse bakruten til en bil 

ved hjelp av hodet! 
o Ina (1.) som våknet opp etter en fuktig kveld ute med en arm som 

var knukket! 
o Gaute (4.) som klarte å sykle ned en skråning og deretter ned en 

kant og endte med hodet i asfalten! 
 Kamilla (2.) og Kim (3.) ble observert i en mørk krok med ansiktene tett 

inntil hverandre. 
 Byggstudenter er flinke til å ta seg av venner og venninner av andre som blir 

med på kjelleren. Vi kan nevne: 
o Nils (4.) og Rannveis (2.) venninne 
o Paal (2.) og Randis (2.) venninne 

 Krosjef Per (2.) tok med seg en kamerat på kjelleren. Kameraten var 
innpåsliten og prøvde å tafse på jentene. Dette resulterte i en god 
gammeldags bitchslap fra to andreklassejenter. 

 Silje (3.) og Eivind (4.) har funnet hverandre. Gratulerer! 
 Financeminister Kim (2.) klarte sammen med Vice-Kanzler Nils (4.) å prute 

til seg kvantumsrabatt på de ca. 20 resterende geleshotsene på kjelleren. 
 Kristine (1.) og Kim (3.) rotet på kjelleren…..nesten før Barne-TV. 
 Bygg sine langrennsgutter vant linjestafetten til NTNUI i Aarhønens 

tradisjonsrike navn. Gratulerer! 
 1.klassinger som sover på skolen før Åre-salg er teite. 
 Fredrik og Christoffer (4.kl) synes det er sykt smart med ovn på kontoret. 

Ikke alle andre på kontoret er enige. 
 Etter et bra vorspiel fant Kjell Kristian (5.kl) ut at det var en god ide å surre 

rundt på torvet og krasje med en lyktestolpe. 
 Potteplante (type SCHWÆR) er siste nytt fra Torbjørn (4.kl) 


