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Heisann alle byggstudenter!
Da var det dags med et nytt Spikers, det første fra den nye redacteuren. Jørgen Hveding
Eeg heter denne karen, går i første bygg og trives rasende bra med det. Skal utover den
neste tiden prøve å fortsette den gode journalistikken for bladet, men det har aldri vært lett
å hoppe etter Wirkola! For at dette bladet skal bli noe for dere alle i fremtiden tas
bidragsytere i mot med åpne armer, jenter som gutter, gammel som ung. Har du noe på
hjertet, litt sladder eller noe bilder fra fester, ski turer og lignende som bare må på trykk, så
sende det over til eeg@stud.ntnu.no. Ingen ting er for dumt eller bra.
Håper alle har hatt en flott påske og etter litt avkobling er klar for å sette i gang mot
eksamens lesning. Og for de som ikke riktig enda føler seg klare, ikke fortvil, det er alltids
en mulighet til sommeren å… I dette Spikers har vi med litt stoff om de nye styrene i
H.M.Aarhønen, rapport fra O store kjellerfest, litt om Aarhøne lekene og festen senere,
samt litt sladder og andre små ting.
Vil til slutt takke alle bidragsyterne til dette bladet, som har gjort dette til en flott start på en
ny epoke i Spikers. Samt god hjelp fra den gamle redacteuren Trine Kvåle Hervik som har
hjulpet en intet anene ny redacteur over de vanskeligste hindringene i veien til en ny avis.

Jørgen Hveding Eeg
Redacteuren
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DE NYE STYRENE I AARHØNEN.
Hovedstyret

Kristian Aunaas er valgt inn som vår nye Kanzler, etter et år som
kjeller sjef er han klar for større oppgaver. Vi ønsker han lykke til med
oppgaven og det spennende året som kommer.
Espen Folkedal fortsetter i styre som vise-Kanzler etter
fjoråret som kanzler. Med den erfaringen kan det ikke bli
annet en bra!

Marius Askautrud er valgt inn som vår nye Notarius Publikus. Spiker`s
kan melde om at dette er H.M. Aarhønens første skap svenske i
hovedstyret. Lykke til;)
Kaia Conradi er valgt inn som vår nye Sjæfus Blæstus. Med stor
mot tar denne glad jenta fatt i oppgaven med å holde alle dere
oppdatert om happenings.

Christian Mikkelsen kommer fra engasjemangt i krostyret til
dette året å bli Krosjef. Vi ser frem til et fantastisk år på
kjelleren med mye fyll og fanteri!
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Tonje Eide Helle vår nye Skogvokter. Skal vokte høna med myndig
hånd og holde orden på alle de litt mer urutinerte i styret. Kjempe år
som revysjef i fjor, og det kan bare bli bedre i år.

Stig Nyland Andersen fortsetter som Nettmester. Etter stor
suksess i fjor, da satser vi på enda bedre i år.

Nils Smeland er vår nye Ceremonimester. Alle tiders kar fra
Sørlandet som skal få fart i alt av større arrangement. Vi gleder oss.

Alexander Slobodinski skal styre økonomien sunt og fornuftig, jazz han
er vår nye Finance-minister.

Redacteur er Jørgen Hveding Eeg, han skal prøve å fortsette å
lage en fin avis til alle dere på vår kjære linje, mange er kanskje I
tvil, men tiden vil vise!
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Krostyret
Christian Mikkelsen er som tidligere nevnt, vår nye Krosjef. Dette blir øl, fæst og partybris.
Christian Lønøy er valgt inn som vår nye ølsjef. En alvorlig oppgave som
han tar med alvor, før øltørste bygg studenter setter nesa for kjelleren.
Pål Ellingsen er vår nye spritsjef, kan være en stor
oppgave for nyrene etter at alt skal testes å
prøvesmakes, men vi har alle vår lit til hans jobb, det blir kanon.

Åshild Bokn er Vedlikeholdssjef på kjelleren, ved siden av å ha et godt
øye til vår kjære Kanzler, kombinasjonen kan kun bli fantastisk bra.

Ragnhild Øvrevik er Barvaktsjef og skal sørge for at alle som
drømmer om en kveld som kjekk bartender skal få prøve seg.

Geir Trygve Jensen den nye Økonomisjef I Krostyret, etter et lite
opphold på arkitekt linje satte han snuta for bygg og skal nå styre
økonomien, dette må bli bra;)
Henning Pettersen er valgt inn som ny Blæstesjef og skal
med stor iver ta med dere alle på sene fuktige kvelder på
kjelleren, med høy sjø og dampende musikk!
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Industrikontakten
Har valgt inn fire nye I tillegg til de to som fortsetter.
2-årig stilling; Dag Theodor Andreassen
2-årig stilling; Thorbjørn Dobie Kveim
2-årig stilling; Kristoffer Bille Selmer
1-årig stilling; Marit Drugli
Fortsetter; Ellen Margrethe Jahren og Kristoffer Schau

AKT
Renate Andresen er valgt inn som vår nye Revysjef. Etter
at hun på årets revy var koordinator og satte opp folk på
scenen, ja da kan vi bare se konturene av en revy uten
like til neste år. Lykke til!

Vil med dette ønske alle de nye styrene lykke til i året som kommer, å fronte
H.M.Aarhønen med respekt og gjøre vår kjære linjeforening til noe for alle på bygg.
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ÅL 2004
19. mars var det endelig duket for nok et suksessfullt og innholdsrikt ÅL! Litt overskya vær
la ingen demper på sportslige, festklare byggstudenter….
mange år, her var det mye artig å se!
Avtroppende hovedstyre valgte å bytte
roller for dagen, så jentene ble gutter, og
guttene ble jenter… Mye lekkert å se der
ja! Men utkledingen stanset ikke der.
Mange bra innslag, både fra 1., 2. og 3.
klasse. Vinneren av

Rundt 1130 var det mange livlige
byggstudenter å se på
parkeringsplassen nedenfor
lerkendalsbygget. Sjåføren var vår egen

påtroppende krosjef, Christian
Mikkelsen, som fraktet oss alle trygt opp
til hytta. Antall utkledde var bedre enn på

utkledningskonkurransen ble
???????????????????
Siden ÅL var flyttet til toppen av bakken i
år, var hoppbakken noe kortere og mer
ustabil, men det hindret ingen i å delta,
snarere tvert imot! Mange artige hopp å
se, fra de som nådde frem til
hoppkanten da…… Hoppkonkurransen
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fleste, men selv Kjell ”Trakta” Kristian
him self måtte rope på skogens konge

ble selvfølgelig også kommentert ivrig
over høytalerne av PR-kåte studenter.
Tradisjonen tro, runden gikk av stabelen
i år også!
Det nye
krostyret
hadde
sørget for
SVÆRT
høy
alkoholpro
sent i
toddyen…
Aldri før
har det
vært en
slik opphopning rundt drikkestasjonen,
selv de mest hardføre drankere hadde
problemer med denne mixen. Mon tro
om det er trygt å gå på kjelleren til
høsten?? Espen Vicekanzler vant
runden med hele 45 runder! Den
tidligere rekorden tilhørte
Dongerimannen med 33 runder.

da han prøvde
seg på en hel
liter…

Nytt av året
var Trakta.
Konkurranse
n gikk ut på
å svelge
unna en
halvliter øl i
trakta fortest
mulig.
Rekorden
var på ???(spør noen i krostyret,
Christian eller Kristian Kanzler
kanskje?) En halvliter gikk greit for de

Ingen store
skader i år
heldigvis, og
ingen sovna i skogen heller…. Inne på
hytta ble det øl, badstue, mere øl, veldig
god middag, dans og moro, og
selvfølgelig enda mer øl…
Skrevet av; Borghild Teigland
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Kjære medstudenter!
Nok engang begynner semesteret å nærme seg slutten og tiden er inne for å
sette fra seg pilsglassene og børste støvet av tenkehatten. Lerkendalsbygget
vil igjen bli overfylt av studenter som stresser rundt for å finne ut hvordan i
all verden man skal klare å komme seg gjennom pensum på 2 uker. Dette
virker jo veldig dystert, men hvis man ser på glasset som halvfullt
istedenfor, så er det ikke så ille. Før vi vet ordet av det er vi ferdige med
nok et semester og vi kan vende snuten hjemover til piker, vin og sang
(eller gutter, øl og rølp).
Planleggingen av fadderperioden er kommet godt i gang og jeg synes det er
bra at dere viser initiativ og påtar dere litt ansvar. Som fadder får dere lov
til å bli med på alt det morsomme som blir arrangert for at de nye skal føle
seg hjemme i Trondheim, og ikke minst på Bygg. I tillegg blir dere kjent
med mange nye mennesker som dere skal gå på skole med i minst 4 år til.
Det nye kullet som kommer opp hit vet jo knapt hvor de skal bo den første
tiden, så derfor er det utrolig viktig at dere som har den opplevelsen relativt
ferskt på kroppen kan gi en hjelpende hånd. Som fadder kan jeg garantere
at dere får en pangstart på det nye semesteret.
Med det vil jeg ønske alle lykke til på eksamen, så sees vi til
sommerlekene!
Gleder-seg-til-sommeren-klukk fra
Kristian Aunaas
Kanzler i H.M. Aarhønen
PS: På vegne av Hovedstyret vil jeg beklage for hendelsen vi hadde på
Lauritz.
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Gratis Grilling Fredag Den 16 April.
Utenfor hovedinngangen denne skjønne april
dagen var det duket for grilling for alle
studenter og ansatte ved bygg! Mulighetene
for en saftig burger og et glass cola kombinert
med sosial omgang med våre alle bra
kolleger lå til rette. Og det slo ikke feil, folk
koste seg, snakket og spiste som et fint lite
avbrekk i lesingen.
Initiativtakere til denne flotte tingen var Alexander Brage Hansen og Renate Johansen.
Stemningen var på topp hele tiden fra grillen
ble fyrt opp, det var stor kamp om burgerne,
men med litt tollmodighet ble alle sultne bygg
mager til slutt mettet. Noen benyttet
anledningen til å bli bedre kjent med mange
ukjente ansikter så vel ansatte og forelesere
samt andre snakket med venner og kjente
mens de lot seg forføre av solen som så vidt
gløttet gjennom sky dekket.

Skrevet av
Jørgen Hveding Eeg
Redacteuren
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O Store Kjellerfest
Skrevet av Henning Pettersen
Fredag 26 mars var det
langåpent på alle kjellerne. Været
var litt grått, men det stoppet ikke
ihuga byggstudenter fra å møte
opp på kjelleren. Geir (1 klasse)
var den heldige som måtte stille
opp i Ludølets innledende runde
kl 18 00. Han kom på en 2 plass,
og kom dermed videre til
”bronsjefinalen”. Der havnet han
også på en annen plass, og Bygg
endte opp med en 5 plass. Ikke like bra som i fjor, da vi vant, men en respektabel
prestasjon.

I den tradisjonelle ølstafetten, der
alle kjellerne skal stille opp med et
stafettlag, begynte selvfølgelig litt
forsinket. Da de endelig kom i
gang var Kristian (1 klasse)
raskest i gang av alle, men da han
midtveis fant ut det var enda mer
morsomt å ligge og sprelle i søla,
kom vi litt bakpå. Dette
forspranget klarte vi aldri å ta igjen og endte på en 5 plass. Ikke noe å skrive om i
historiebøkene, men mange hakk bedre enn flausen bygg hadde i fjor. Da en glemte å ta
med seg lappen man skal krysse av på, og tidligere krosjef Kristian (2 klasse) ble løpende
etter, og måtte styrte all ølen selv.
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Etter dette
ble det en
ganske stor
spredning på
hvilke kjellere
folk befant
seg på, men
det ble som
vanlig mer
enn nok
drikke på oss
alle utover
kvelden. Da
vi stengte
klokken 0300
hadde
allerede Geir
(1 klasse)
måtte forlate oss med ustø skritt ut i den kjølige vårnatten. Den eneste langåpne kvelden i
hele vårsemestere var omme.
Vi gleder oss allerede til neste år!
Spikersredaksjonen?
Du

leser riktig ja. Bor det en liten journalist spire i deg, liker du å skrive eller
være stunt reporter, eller er du bare litt pr kåt!?! Uansett har du
lyst til og engasjere deg i denne avisen har du muligheten nå☺
Det skal opprettes en liten redaksjon med mulighet for alle
som vil til å være med i, uansett klassetrinn eller legning!
Vi trenger alt fra fotografer, reportere til en og annen
som kanskje kunne tenke seg å jobbe litt med
layout!
Alle som er interesserte eller kunne tenke seg å
høre mer om hva dette gjelder TA KONTAKT. Det
er ingen krav til timers arbeid ukentlig, men
akkurat hva du føler du har å gi!
Send meg en e-post da vel; eeg@stud.ntnu.no.
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Heisann alle drikkfeldige kjeller-venner

Dette er deres nye kjellersjef som gis en mulighet til å nå ut til folket. Etter en del uker nå
som kjellersjef kan jeg se tilbake på en hel del gode fester. Både fester i sin helhet og
fester som kun kommer glimtvis. Vi har med stor suksess gjennomført ÅL,
o’store kjellerfest samt russefesten. Dette i tillegg til andre fredagsåpent og diverse
arrangementer.
Jeg trives godt med at oppmøte er jevnt, men jeg trives enda bedre når kjellern er FULL.
Både på den ene og den andre måten. Kjelleren er jo til for dere og vi som har den som
base elsker å ha mye å gjøre.
Til høsten blir det mye å gjøre og da er det bare å møte for å vise de nye hvordan
byggstudenter fester. Det blir som kjent uslåelige fester i fadderperioden og flere uslåelige
fester utover i semesteret. Enhver fest på byggkjelleren er uslåelig...
Hvis det er noe dere savner er det bare å kauke ut... Dette gjelder alt som vi kan gjøre for
å gjøre kjelleren bedre. Musikk, inventar, drikke. Alle innspill mottas med takk og et stort
smil.
Til slutt vil jeg bare gi dere en oppfordring omå bruke kjelleren til alt det skal være av
fester. Det er bare å spørre så vil vi åpne... I disse eksamensperioder er kanskje ikke
alkohol det som står i hodet på folk flest, men det er gode muligheter for både
eksamensfest og aldri-mer-bm fest...
Så til slutt,
DRIKK VEL, LEV VEL
Chrsitian Mikkelsen
Kjellersjefen
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Nakenhet – En ny trend?
Skrevet av John Kjøren
22. Mars i år skrev Dagbladet i en artikkel at det er trendy å posere naken. Flere kjendiser
har den siste tiden stilt på TV uten en tråd. Selv om skrukket til Harald Eia og ”pølsa” til
Kristoffer Schau har skapt store debatter, ser vi likevel at det er blitt mer akseptert med
nakenhet i Norge. Dette er også trenden i flere andre land der ”streaking” blir mer og mer
vanlig. Et lite bildesammendrag fra dette skoleåret viser at flere i bygg er ganske
trendsettende. Bildene får tale for seg selv.

Er dette framtidens samfunn, eller er det
best å gjøre som denne herremannen
gjorde en sen kveld i Åre?
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Hva synes du om å være naken?
Preben Jenssen, 1. Bygg
Jeg er kanskje ikke så naturistisk som visse andre, men
synes det er herlig å være naken. Likevel er jeg ganske
sjelden naken og beholder som regel klærne på. Er heller
pådriver enn deltaker!

Snorre Gjessing, 1. Bygg.
Faen i helvete, jeg hater å være naken! Nakne folk er det
verste jeg vet! Noe så motbydelig og kji……
Å være naken er i grunn litt kult det…?

Kristian Aunaas. 2. Bygg
Åå åå!, va det er schönt å være naken! Liker å være naken
for meg selv, i motsetning til andre som liker å underholde
andre linjeforeninger…
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Spikers har i år vært så heldig å allerede få med seg tre flittige unge herremenn i
Redaksjonen. Gjengen ser fremover til et fint år med mye moro, latter og fete reportasjer.
Er det noen som vil ytre seg gjennom vår kjære avis er dette gutta å ta kontakt med.
Vår faste spaltist for 3 på hjørne er John Kjøren,
eller for mange av oss bedre kjent som Børsa.
Dette er en glad fyr fra første bygg, sprer latter å
glede hvor enn han er. Akkurat passe flink,
seriøs og useriøs nok til å få være med!

Som vår første fritt skrivende skribent har vi med oss Øyvind
Svare Kristoffersen, eller for mange av oss kun kjent som
svare. Denne krabaten er vel for mange av oss den sikreste
av alle krabater, pålitelig og kreativ som han er. Vi gleder
oss til mange fete lette stunts fra svare utover, og moro skal
det bli. Også han fra første bygg!

Som vår andre fritt skrivende skribent har vi med oss alles
kjære Snorre Fosse Gjessing. Stor staut kar fra nord som er
svært lite redd og spiser gjerne eplekjekke svensker til
frokost! Også han fra første bygg. Han er også vår lille
innsider fra ghetto`n på Moholt.
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Russ 2004
Lørdag 17. april fikk studentene muligheten til å drikke seg et
par millioner år tilbake til det stadiet der man kun kunne krabbe
og lage gurglelyder; russetiden! Det var dags for å ta en
måneds feiring på en dag…
Denne dagen skulle det startes tidlig, og det skulle startes
hardt. Vi vet med sikkerhet at folk startet med russefrokost,
porno og pils ved 10- tiden, og før klokken 12 var et 10-12 pils
nede og russedressen godt plantet på knærne. Men en kan jo
ikke sitte inne hele dagen når en er russ, så det bar ut i gatene
med innleid russebil.
Med Idolcapser fra Burgerking
og stumpen ut av ruta bar det
gjennom byen, og trønderne
fikk en forsmak på hvordan
årets russetid kan komme til å
bli.
Formiddagen bar preg av
begivenheter som bading i
Jonsvatnet, fotballmatch,
striking gjennom hus og ikke minst et
superstunt fra andre etasje der Kristoffer
følte det var helt ok å falle med buksene
på knærne og lande på ryggen foran to

damer som spiste lunsj.
Kristoffer etter stuntet!
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Videre utover ettermiddagen bar det
videre til kjelleren. Ikke like mye liv som i
fjor har vi blitt fortalt, men mange fulle
mennesker i rød dress betyr hæla i taket
og tenna i tapeten. Det var blant annet
hent opp knuteregler, enkle og mer
avanserte som festglade byggruss iherdig
prøvde å gjennomføre.
Barvaktene jobbet hardt for å
tilfredsstille tørste ganer med øl og
shots, for få byggstudenter viste seg
redde for å prøve på en meter i
baren. Dette førte jo også til at
vaskekluten måtte frem, og toalettet
ble hyppig brukt med tømming av
begge ender.

Selv om få mennesker husker noe etter kl. 18, går det rykter om at turen ble satt
nedover mot byen da klokken nærmet seg 12.
Alt i alt var dagen fantastisk, og vi regner med å komme like sterkt tilbake neste år!

Skrevet av: Rottemand
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PMS, noe konstruktivt...!
Aldri så galt at det ikke er godt for noe, heter det. Og leter du etter unntaket
som bekrefter regelen, ja da er det ikke PMS du leter etter. PMS har nemlig for første
gang, så vidt meg bekjent, munnet ut i noe positivt.
I den senere tid har den observante byggstudent kunnet nyte synet av et
kunstnerisk tilskudd til Lerkendalsbygget. Seks stykker velvoksne moringer, som forresten
også kan brukes som blomsterkasser, har nemlig dukket opp på verandaen utenfor Zevs,
og det er det PMS som skal ha æren for. Bygglinjas jenteklubb, Piker Med Spiker, har
nemlig sett sitt snitt i å pynte litt opp i de ellers så gråe omgivelsene.

For en tid tilbake siden var det en periode med hektisk møtevirksomhet innad i
gruppa. Prosjektforslag ble ivrig diskutert, idé-myldringer gikk helt over styr og smågodt ble
hissig konsumert, som av ville dyr. Og etter litt om og men falt altså valget på å støpe
blomsterkasser.
Nyheten om prosjektet spredte seg som grilldresser på åttitallet, og jenter stimet
til fra nært og fjernt for å delta. Dermed begynte ballen å rulle, og forskalingseksperten
Svein Lorentzen ble dratt inn i bildet for konsultasjon og veiledning. Og etter kun et par
arbeidskvelder, i effektiv tid vel og merke, var mesterverkene ferdige.
Så nå står de altså der og smiler i sola, seks fete terninger som uten nåde gleder
alle og en hver. Og har du ennå ikke sett de er det på tide du tar deg pust i bakken mellom
slagene, for så å tusle en tur ut på altanen å ta en titt.

Skrevet av:
Snorre Fosse Gjessing
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DE SISTE MÅNEDENE I BILDER…
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SOMMER FØLELSE?
Her kommer i alle fall noen små dikt som kan være til glede for deg gjennom en tung
eksamens lesing bak stengte vinduer, mens solen skinner ute. Men fortvil ikke, om en
måned er det sommer sol og morsomheter.
Fargene
Trærne er grønne.
Bekken er blå.
Blomster er gule.
Det er gravemaskiner og.
Akkurat nå
Akkurat nå leser du dette diktet.
Akkurat nå er det lengre igjen
til i morgen
enn det er
akkurat nå.
Et streif av sommer
Sommer
Naken hud i vann
Solen skinner
Marmorerte tanker
Surfer inn mot land.
Sommer
Naken hud i vann
Regnet spruter
Krystallklare dråper
Blir fanget i en hand.
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Idyll
Det var solnedgang
det var latter det var sang
det var sommerfri
det var sjø og magi
Det var deg og det var meg
det var minner som aldri vil
dø
det var evighet
og en sol som farga
himmelen rød

Solen kommer.
Velkommen, velkommen, velsignede sol!
nu smiler du atter imot oss.
Vi gikk her og ventet og lengtet så sårt
helt siden den dag du forlot oss.
Nu gler vi oss slik at du kan ikke tro det.
Nu retter vi ryggen, nu løfter vi hodet.
Hvor vakkert de skinner, de snedekte fjell,i eventyrglansen fra solen!
Hvor deilige farger – en skjønn symfoni!
Og himlen er blå som fiolen.
Hvor herlig en dag! Jeg har aldri sett make.
Velsignede sol, vær velkommen tilbake!

Med dette ønsker redaksjonen og redacteuren alle våre kjære frender på bygg en
behagelig eksamens” ferie” og en absolutt fortreffelig sommer med glede, pils, bading og
alt annet hva den har å by på...
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Thorbjørn første klasse sov under tisserenna til 21.30. på studenthytta
Vegar andre klasse ble utpå kvelden observert klatrende inn vinduet i 2. etasje
under Aarhøne lekene…
Espen vise kanzler falt i dusjen så hardt at sykebil ble tilkaldt, men viste styrke og
kom seg på bena.
Børsa dro til med back flip i hopp konkurransen og gikk med stiv nakke i to uker
etter.
En første klassing slet meg en vei på 20 meter og våknet på et glatt kaldt gulv
hos onkel politi! ”det man ikke husker har ikke skjedd”
En stor vokst mann i andre våknet opp noe i urede i en leilighet på Moholt, i
bakrus. Samtidig ringte beboerne politiet og meldte om en ukjent mann på
kjøkkenet, i sitt eget spy.
Under russefesten ble det observert nakne russe gutter badende i Jonsvannet.
Undere samme fest tok Reven en cowboy strekk fra klokken fem om
ettermiddagen, da hadde det allerede blitt nok med pils. Men det skal sies at han
senere kontret.
Det går rykter på Gløs om at vi snart skal ha eksamen??!!
Pms har gjennomført sitt første prosjekt???
Det er vår, snart sommer og sol, alle kan nyte godt av at det igjen vil bli love in
the air ;)
At mange forbereder seg til sommeren med prosjektet summer body 2004, og
sier pump it up!
Det skal bli tidenes fadder periode for de nye på bygg til høsten…
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