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Da var det tid for den aller siste Spikersutgaven dette semesteret, 
og hva er vel bedre enn litt pauseunderholdning i 
eksamenslesingen. Siden forrige utgave har vi løpt med og uten 
russebukse oppe på Kjeller’n. Femteklassingene har hatt fest for å 
feire at de snart skal klekkes og tredjeklassingene har reist på tur 
til Brasil, hvor bleke vinterkropper ble både røde og brune. I 
tillegg har tøffe byggstudenter dratt på koietur, bare for å ha 
enda en unnskyldning til å drikke, som om det ikke fins mange 
nok anledninger til det her i byen… 
 
Sommeren er nå rett rundt hjørnet, men først venter en måneds 
tid med intens eksamenslesing, i hvert fall for de som leser heller 
lite i løpet av semesteret (les: redacteuren). Så da får jeg bare 
håpe at alle kommer seg gjennom denne tiden, slik at man er 
klare for en real eksamensfest når den tid kommer. 
 
Da ønsker jeg alle byggstudenter en riktig god sommer, og 
oppfordrer alle til å lade batteriene godt. Sånn at alle, både 
faddere og andre, er klare til å slå ut håret nok en gang til 
høsten.  
 
Til slutt vil jeg bare ønske alle femte-, sjette- 
og syvendeklassinger lykke til ute i den 
store skumle verden!!! 
 
Idun Rømcke Høiseth 
Redacteur 
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Hei igjen alle byggstudenter!  
 
Siden siste utgave av Spikers har det, som dere sikkert har lagt 
merke til, blitt skikkelig vår her i Barteby. Fuglene synger, det er 
regn og sol samtidig, pollensesongen nærmer seg, og det gjør 
eksamen også. Våren er en fin tid!   
 
I Aarhønens rike skjer det mye om dagen. På Kjeller’n har det 
vært flere kjempebra fester, som alle er dekket i denne 
utgaven. Mange vil huske at AKT arrangerte revy i februar, og 
denne begynner så smått å ta form på DVD. Jeg har sett den, 
og anbefaler ALLE å kjøpe når den kommer ut. Vi i 
Hovedstyret har brukt nesten all vår tid på å prosjektere en 
alle tiders fadderperiode. I den anledning vil jeg nevne at det 
ikke er for sent å melde seg som fadder! 5. klasse har hatt fest i 
H.H. Jonatans navn og etter sigende var dette en stor suksess.   
 
Til slutt vil jeg si følgende til alle på bygg: lykke til på eksamen 
og ha en flott sommer!  
Vi sees på Lerk over ferien!  
 
Gleder-meg-til-sommer’n-og-
fadderperioden-klukk fra  
 
Joakim Sellevold 
Kanzler, H.M. Aarhønen 
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Hei hei 
 
Nå som snøen endelig har smeltet og våren kanskje har kommet er 
det på tide å oppsummere semesteret på Kjeller`n. Vi har hatt mye 
forskjellig, med O`store kjellerfest, P-fest og den allmektige 
Russefesten. I skrivende stund har vi ikke mer planlagt på Kjeller`n, 
men en skal ikke se bort fra at det kan bli en eksamensfest vors eller 
andre mer spontante arrangement i år og. Hvis noen har lyst til å 
arrangere noe på Kjeller`n så er det bare å ta kontakt, vi kan stille 
med barvakter slik at dere bare kan ha det gøy. 
 
Russefesten ble også i år en braksuksess, til tross for kortere 
åpningstid. Vi hadde alt fra nakenløping til pissing i gangene i 
blokka. Felles for alle som var der var et heidundrendes humør, 
utenom kanskje en litt stressa krosjef. Stemningen var så bra at 
politiet skrev i politiloggen i Adresseavisen: ”20.08: En rekke klager 
fra beboere ved Studentbyen på Moholt. Om lag 200 «gammelruss» 
i alderen 20 – 25 år kler av seg og stjeler trehjulssykler. Patruljen 
melder tilbake om harmløs festing.” Ser at de trodde vi bare var 200, 
etter å ha pratet med de andre kjellerne så 
har vi kommet frem til rundt 1600 som var 
innom denne kvelden.  
 
Ser frem til at vi møtes på Kjeller`n til høsten 
og tar imot de nye med brede smil rundt 
munnen. Ønsker til slutt alle lykke til på 
eksamen. 
 
Helsing  
Krisoffer Kåsin  
Krosjef H.M. Aarhønen 
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3.klassetur til Brasil 
Av Kari Spildo 

 
Det var en stor gjeng, 
spente og forventningsfulle 
byggstudenter, som 
tradisjonen tro gjorde seg 
klar for å dra på ekskursjon 
uken før påske. Reisemålet 
var Brasil, og det var spesielt 
Rio de Janeiro som skulle 
utforskes. 
 
Årets 3. klasse er glad i å 
stille opp på ting, og denne 

ekskursjonen var intet unntak. Hele 113 3. klassinger og 10 nye  
4. klassinger var med på tur! Dette vil si ca 75 % av 3. klasse, et 
oppmøte det står respekt av.  
 
Den store turen startet med en relativt lang flyreise, og puljevis kom vi 
oss alle til Brasil. De første ankom Rio fredag ettermiddag, mens de siste 
var på plass i løpet av lørdagen. Det vil si alle unntatt en litt uheldig 
byggstudent som hadde glemt hvilken dag han skulle dra til Brasil…  
Men det ordner seg for snille 
byggstudenter, og noen dager forsinket 
kom også han seg til Rio.  
 
Lørdag og søndag ble benyttet til å 
komme til hektene igjen etter en lang 
reise. Sol, strand, bading, 
Caphirinha(Brasils ”nasjonaldrink”) og 
menn i små badebukser kan nevnes. 
Dette med små badebukser var for øvrig 
en mote flere byggutter raskt adopterte. 
Noe som kanskje ikke er så overraskende 
siden byggutter som kjent er glade i å kle 
av seg…   
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De fleste tilbrakte disse dagene på Copacabana eller Ipanema, byens 
to mest berømte strender. Selv om strendene var folksomme var det 
ikke helt umulig å finne hverandre igjen på stranden. Så man noe hvitt 
som lyste litt opp, var sjansen stor for at det var bleke nordmenn på tur. 
Andre benyttet også sjansen til å få med seg noen av de obligatoriske 
turistattraksjonene som Sukkertoppen og Jesusstatuen i løpet av disse 
dagene.  
 

Første hendelse med hele 
gruppen samlet var en 
”velkomstmiddag”, lørdag 
kveld, på Galeria gourmet. 
Her ble vi møtt av en enorm 
buffet, og fikk spise oss gode 
og mette på nydelig 
brasiliansk mat. Noen forsøkte 
deretter å teste utelivet i Rio, 
med varierende hell. En 
person måtte for eksempel 
rope på elgen allerede på 

bussturen tilbake fra middagen… 
 
Søndag var også en stor dag for mange fotballfrelste byggstudenter, 
som da fikk oppleve Vasco da Gama slå Flamengo 3-1 på Maracana 
stadion. Dette gigantiske fotballstadionet, som kan romme mer enn 100 
000 tilskuere, var fylt med brasilianske fans som danset, sang, heiet og 
lagde en sinnssyk stemning gjennom hele kampen. 

Mandag 26.03 Sightseeing i Rio og besøk på universitet 
Mandag startet det faglige opplegget, og 06.45 var 
oppmøtetidspunktet. Litt tidlig vil noen påstå, men alle kom seg av 
gårde klare for sightseeing. Denne rundturen ga oss et inntrykk av 
størrelsen på byen, og vi fikk glimt av forskjellige deler av den. Nok av 
pauser underveis var det også… 
 
Etter lunch var det klart for besøk på universitetet, Escola Politecnica. 
Her ble vi tatt i mot av både professorer og elever, som presenterte 
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studiet og universitetet sitt. Deretter presenterte Peder og Runar oss og 
NTNU for de 10-12 brasilianske studentene som hadde møtt opp. Etter 
dette var det tid for en omvisning, hvor vi fikk se litt av hva 
byggstudenter driver med i Brasil. Det ble en lang omvisning i en 
stekende varme som kalde nordmenn ikke helt var vant til, og ekstra 
vannpauser måtte legges inn. Etter å ha sett alt fra vannrensing til 
konstruksjonslaber var nok mange enige om at det hadde vært en 
lang dag, og at bygg er bygg, vann er vann og geoteknikk er 
geoteknikk, også i Brasil. 

Utpå mandagskvelden var det 
flere som følte for å samle seg 
på hotellets takterrasse for å 
drikke en øl eller flere. 
Stemningen var god, og når 
baren stengte litt for tidlig, 
valgte noen å fortsette festen 
på diverse rom. Dette og andre 
vorspiel, samt forsøk på å bryte 
opp dører (?) på leting etter 
mistede kamerater, medførte 

at hotellet dagen etter hadde fått et par klager på grunn av bråk. 
Faglærer ga da streng beskjed om at hvis vi ikke oppførte oss i 
fortsettelsen, så bar det rett på dør for alle sammen. Denne faglæreren 
uttalte også i slutten av uken at selv om klager fra hotellet ikke er bra, 
så må man (sitat) ”regne med litt pjuking” på en sånn tur... 
 
Samme kveld som dette fant sted var det dessuten en del byggutter 
som endte opp på det såkalte utestedet Help. Dette er et sted hvor 
man, for å si det på en pen måte, kan kjøpe tjenester av de mange 
jentene som jobber der. Noen av jentene der skal ha blitt litt fornærmet 
da det gikk opp for dem at den norske guttegjengen syntes det var 
morsommere å prute enn å kjøpe. Men det kan samtidig nevnes at en 
ikke navngitt byggstudent ikke skal ha kommet tilbake til hotellet 
denne natten… 

Tirsdag 27.03 PBE 
Denne dagen var det PBE, Prosjektbasert Ekskursjon, som stod på 
programmet. Temaet var vei, og inndelt i grupper dro vi ut i Rios gater 
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for å lære litt på egen hånd. Mulighetene var mange og de ulike 
gruppene gjorde alt fra å studere lyskryss til toget som går opp til 
Jesusstatuen. Etter vel gjennomført gruppearbeid bar det videre til 
presentasjon av Transportation Cabinet, Brasils veivesen. I løpet av et 
heller langt foredrag lærte vi da at trafikksikkerheten i landet er dårlig, 
og at det nesten ikke finnes rundkjøringer i Brasil.. De ivrigste dro etter 
dette videre til en omvisning hos gullsmedkjeden H. Stern sin butikk i Rio, 
hvor vi lærte mye rart om diamanter, og fikk se mange dyre smykker. 

Onsdag 28.03 
Kl 06.15 onsdag morgen var det 
oppmøte for å dra sørover i retning 
mot Angra dos Reis. En buss skulle 
besøke kjernekraftverk, mens to 
andre skulle på skipsverft. Kl 06.15 er 
tidlig, mange vil påstå at det 
fremdeles er natt, så de fleste var 
klare for å ta en liten lur på 
bussturen. Dette var som vanlig ikke alltid like lett da visse guider 
snakket (les: skrek) veldig høyt og ikke helt hadde skjønt dette med at 
mikrofonen faktisk forsterker lyden. 
 
Vel fremme på henholdsvis skipsverft og kjernekraftverk skiftet de av oss 
som ikke allerede var kledd i det, til langbukse, tette sko og Bautas t-
skjorte. Veldig behagelig i 30 grader og sol… På skipsverftet lærte vi så 
om hvordan de der bygget imponerende oljeplattformer, og fikk se en 
som var under bygging på nært hold. 
 
Omvisningen på kjernekraftverket tok lenger tid enn på skipsverftet så 
mens de på kjernekraftverket ennå var på omvisning, dro vi andre på 
båttur. Å sitte på dekk og nyte solen med vind i håret og behagelig 
brasiliansk musikk i bakgrunnen var fantastisk deilig. Enda deiligere var 
det å få bade på en idyllisk liten øy med så klart vann du kan tenke 
deg, og småfisker svømmende rundt i vannet.  
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Etter en svært vellykket båttur 
møtte vi de som hadde vært 
på kjernekraftverk for å spise 
middag sammen på yacht-
klubben til den gjestfrie 
direktøren på skipsverftet. Her 
hadde de andre slappet av 
ved bassengkanten, mens 
kokkene hadde fyrt opp en stor 
grill for å lage middag til sultne 
byggstudenter. Etter at alle 

hadde spist seg gode og mette, og noen hadde falt i bassenget, dro vi 
fornøyde tilbake til hotellet. 

Torsdag 29.03 Vannrensing og Maracana 
Torsdag var det tid for å ta en kikk på vannforsyningen til byen. Vi fikk 
da se et renseanlegg med kapasitet på 50 m3 i sekundet, noe som 
imponerte alle vannstudentene våre. Vanninntaket til renseanlegget 
var kanskje det som gjorde størst inntrykk på folk, vannet var nemlig 
brunt og langt fra rent. Etter å ha sett hvor Rio får vannet sitt fra, bar 
det videre til Maracana stadion hvor vi fikk se alt fra spillergarderoben 
til gressmatta på dette enorme fotballstadionet.  

Fredag 30.03 PAN og avløpsanlegg 
Fredag var siste dag med opplegg og busskjøring. Dagen startet med 
omvisning på byggeplassen hvor deltakerboliger i forbindelse med The 
Pan American Games bygges. PAN er en slags kontinental versjon av 
OL, og skal finne sted i Rio i 2007. Siden alle bygningene omtrent var 
ferdige, var kanskje ikke dette den mest spennende byggeplassen, 
men vi fikk vertfall se mange store hus.  
 
De to siste postene på det faglige programmet var besøk på 
byggeplassen til et nytt konsertlokale, og omvisning på 
avløpsrenseanlegget i Rio. Konsertlokalet som var under bygging var et 
spenstig prosjekt, hvor vi uten større HMS opplæring fikk komme opp på 
taket. Dette besøket ble det til og med skrevet om i et brasiliansk 
tidsskrift, hvor den velkjente byggstudenten Kim Törres ble sitert. 
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Etter å ha kjørt i ring en stund fant guidene våre også tilslutt frem til 
avløpsrenseanlegget i Rio, som var siste post på tapetet. Her luktet det 
bæsj, og alle var glade og fornøyde da vi var ferdige der. 
 
For å feire at en vel gjennomført uke med faglig opplegg var over, tok 
mange turen til Rio Scenarium, et utested down town i Rio 
fredagskvelden. Utpå kvelden ble køen for å komme inn lang, men 
hva gjør vel det når stemningen er god og man får kjøpt både øl og 
drinker i køen? Vel inne var Caphirinhaen sterk, stemningen deretter og 
flere byggstudenter ble utover kvelden observert i det som må kunne 
kalles forsøk på sambadansing.  
 

Lørdag 31.03 
Lørdag dro størsteparten av gruppa på 
båttur til den vakre øya Ihla do Bernando. 
En fin avslutning på fellesdelen av 
Brasilturen. Det ble en avslappende dag 
der stikkord er bading, god mat, 
apekatter, fotball i vannkanten og en 
svært utholdende sambadanserinne på 
båtturen tilbake. 

Søndag 01.04 
Før noen dro hjem og andre reiste videre i 

Brasil, ble søndagen benyttet til å slappe av på stranden eller gjøre det 
man ennå ikke hadde rukket i Rio. Flere prøvde seg på 
tandemparagliding denne dagen, en ekstrem og uforglemmelig 
opplevelse! Selv om noen hadde litt startproblemer (les: glemte å løpe 
på kanten av avsatsen) kom alle seg vel ned på bakken igjen, og var 
enige om at det hadde vært en uforglemmelig opplevelse. 
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P-fest 
Av Anna Aresheva og Thanh Ngan Nguyen 

 
Lørdag 14. april var 
det igjen klart for en 
ny bokstavfest og 
langåpent på 
Kjeller’n. Denne 
gangen var det 
bokstaven P som stod 
for tur. Det som først 
så ut til å være et 
moderat oppmøte, 
utviklet seg raskt til å 
bli en kjempefest, og 

byggkjelleren ble fort fylt opp av både faste stamgjester og flere P-
kledde folk fra andre linjer. Det var tydelig at det var her det var 
mest liv! 
 
Oppfinnsomheten var stor og det gikk i 
både tradisjonelle kostymer som 
prinsesser (de fleste mannlige, riktignok), 
punker, prest og politi, til de mer vågale 
som syntes pedofil og pornopung var 
tingen. Mens noen brukte anledningen 
til å gjøre noe stort ut av kostymet sitt, 
konsentrerte andre seg om å få et størst 
mulig inntak av alkohol fra baren. Dette 
ble etter hvert tydelig på dansegulvet 
blant de maskuline, utkledde 
prinsessene som utførte de groveste 
dansetrinnene. Så til de grader at det 
ved flere steder utenfor byggkjelleren 
ble startet et rykte om at bygg var 
homsete...  
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Utover kvelden ble det som vanlig kåring 
av beste kostyme. Her var de nominerte 
Live som Pippi, Kasper som presang og 
Carl Jørgen og Lars som pils. De to 
sistnevnte vant for sin polstrede, brune 
utkledning. Og med ingen annen pils enn 
Trondheims store stolthet, Dahls! Lurt triks 
for å sjarmere dommerne. 
 
Da bongene var 
brukt opp, den 
mystiske 

pizzamannen sporløst forsvunnet, og den 
pedofile begynte å lokke uskyldige 
medstudenter med kjærlighet på pinne hjem 
på nachspiel, skjønte alle at kvelden bar i gal 
retning. Krostyret krevde å stenge dørene i 
de sene nattetimene, mens leken ennå var 
god, og vi måtte pent ta turen hjemover. 

 
Etter en slik begivenhetsfull kveld er det  
bare å se fram til neste års bokstavfest. 
På hvilken annen fest får du skrevet ut  
merkelige bøter 
og resepter og 
blir låst fast i 
håndjern? Vi 
gleder oss til 
neste gang! 
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Koietur, 20-22 april 
Av Lars Kristian Neby 

 
Planen var en rolig helg ute ved sjøen på 
Agdeneskoia. Drømmen ble brått knust da 
noen dragvollere hadde reservert koia før vi 
fikk tilgang. 
 

Reserveløsning ble fort valgt og 5 glade gutter fra 2. klasse kunne komme 
seg vekk fra prosjekthelvete på gløs fredag ettermiddag. I lånt bil på vei 
mot Lundamo, noen mil sør for Trondheim provianterte vi på Valentinlyst. 
Allerede her ble vår skjebne bestemt. Med mat, brunt brennevin og tungt 
lasta mondeo kom vi av gårde. Koievalget var mye basert på muligheten 
for å kjøre til døra, men selv vår rutinerte sjåfør måtte gi tapt i kampen mot 
store mengder nysnø, bratte bakker, og sommerdekk. Etter noen kilometer 
i sterkt snødrev med løssnø til knærne kunne vi slenge fra oss de 
voldsomme tursekkene. Etter en liten tur i snøen var de første pilsene fort 
på vei ned igjennom tørste struper. Utpå kvelden ble det servert fantastisk 
taco etterfulgt av cafe avec og kortspill.   

 
Lørdags morgen etter jakt fra trappa, i tøfler, vartet 
Ottar opp med nyskutt bacon og speilegg. Været 
var upåklagelig, men stemningen for langtur i den 
djupe løssnøen var laber. Så dagen ble brukt til 
skyting fra terrassen, vedhogst og båttur i  
strandsonen grunnet 
dårlig forhold for lengre 
turer over vannet… 
Under vedhogsten hogg 
den ellers så øksevante 
Mathias seg i foten, noe 
som resulterte i hull på 

fjellstøvelen og store smerter i foten. Den store 
aktiviteten førte til at sulten raskt melde seg 
igjen, bålet ble tent, pølser ble grillet og brent. 
Vår kjære venn alkoholen ville ta del i laget og 
kveldens agenda ble satt. Etter en kort fisketur 
på snøteppet for å finslipe kastteknikken til  
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sommeren var vi igjen sultne, dvs. 
redselen for å måtte bære mat 
ned igjen fra fjellet melde seg. 
Magnus fikk nok en gang jobben 
med å steke kjøttdeig etter 
gårsdagens suksess. Etter en dag 
preget av jakt og fiske passet 
ingenting bedre enn jegergryte. 
 
Undertegnede tok en rask blund 
mens resten spilte kort og leste 
gamle hyttebøker før baren åpnet. 

Mørket senket seg og parafinlamper og  
stearinlys ble tent. Utover kvelden 
tok ølet slutt, men enda stod det 
mye brennevin igjen på 
spisebordet. I likhet med maten 
skulle heller ikke dette bæres hjem. 
Etter noen runder med brennevin 
gikk vi tom for kaffe, så den gamle 
gruten ble kokt på ny, hele tre 
ganger! Stemningen var svært god 
blant de fem visemenn så det 
gjorde ikke noe. Etter noen timer 
med gitarspill, sang og røverhistorier fant halve selskapet sin plass i køya i 3- 

4 tida. Ottar og Mathias mente kvelden 
enda var ung og tok en tur ut på  
terrassen for å røyke pipe før den siste flaska 
brennevin skulle ned. Dagen derpå ble det 
avslørt at de harde guttene hadde brukt 
vanilje- og mangotobakk i pipa si…     
 
På søndagen sov vi et stykke ut over dagen, 
spiste mat, vasket ut av hytta og dro hjem til 
vår kjære studenterby. På vei hjem var vi 
skjønt enige om at det hadde vært en 
trivelig tur og helt sikkert det største 
fyllekalaset i Vandrende Bjelkes historie. 
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Russefesten 
Av Truls Pedersen 

 
Som et symbol på fyll og lovløshet står russebuksen hellig hos de aller fleste 
norske ungdommer. Og endelig kunne vi atter krype tilbake i det mugne 
tøystykket for å føle oss som attenåringer i kroppen og som tolvåringer i 
hodet.  

 
Som eldre og mer erfarne alkoholikere 
skulle man nesten tro at vi hadde lært 
en ting eller to om å oppføre seg. Så 
feil kan man ta. Blant annet ble en 
femteklassing stoppet da han forsøkte 
å gi slipp på sin gylne væske fra 
vinduet i toppetasjen i kjellerbygget. 
Og hadde det ikke vært for Jan Ivar 
(1.kl), som stoppet køen, tror jeg 
egentlig ikke det ville vært noe igjen av 
kjelleren den dag i dag. Det er nok ikke 

ofte kjelleren vår er så populær. Og i og med at de som stod i kø sperret 
for de som ville ut, var det generelt veldig lite fremdrift. Dette førte naturlig 
nok til frustrasjon, og etter å ha blitt snakket til av en byggstudent følte en 
ivrig kø-sniker at den beste måten å komme unna denne kriminelle 
handlingen var å klubbe den stakkars byggstudenten i hodet med en 
flaske.  
 
De mest seriøse russefolka valgte 
å holde tradisjonen tro ved å 
arrangere russefrokost. Dette 
resulterte i en del uvanlige 
hendelser. Jeg kan konstatere at 
det var flere som var overstadig 
beruset allerede før klokken slo 
tolv på dagen. Og noen fikk 
besøk av huseier etter naboklager 
i ett-tiden. Da han kom fant han en gjeng liggende på gaten utenfor 
huset sitt. Klokken fem var så og si alle i støtet, og de første begynte å løpe 
nakne rundt Kjeller’n. 
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Russeknuter er laget som 
retningslinjer for de som ikke klarer 
å finne på nok idioti på 
egenhånd. Med andre ord et 
genialt tiltak, som folk i mer eller 
mindre grad benyttet seg av, 
avhengig av alkoholinntaket. Jeg 
tror ikke det var rent få som 
våknet dagen derpå, så på 
armen sin og tenkte: ”Hva i 
helvete??”  

Utover kvelden utviklet dette seg 
til å bli det alle hadde håpet å få 
ut av russefesten. Det ble rølpefyll 
av en annen verden, med spying, 
slossing og soving i grøftekanter. 
Boten anna og dragostea din tei 
gikk på høygir på kjelleren, og 
utenfor stod en russebil som 
endte opp med hull i taket.  
Noen endte opp på Samfundet 
for å kjøre løpet helt ut, mens  

andre dro seg hjem før midnatt, med eller 
uten følge. Det var til og med de som 
aldri kom seg fra Moholt, men valgte å 
tilbringe natten under trappen utenfor en 
kjeller. 

Vi hadde 12 timer på å gjøre det 
vi en gang hadde 3 uker på, og 
det er vel ingen tvil om at vi klarte 
det. Dere må finne noen andre til 
å fylle inn de blanke feltene etter 
klokken ti, for der stopper min 

hukommelse, men jeg har hørt at jeg hadde det gøy. Så da er det bare å 
knekke sammen russebuksen for å la den råtne i skapet et år til, lade opp 
batteriene og gjøre seg klar til neste år, for russefesten er kommet for å bli.  
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Jonathanfesten 2007 
Av Thorbjørn D. Kveim 

 
 
 

Den årlige festen for å ære H.H. Jonathan ble gjennomført med 
rundt 175 deltakere, 2. mai. Festen ble for første gang holdt i 1940, 
med rammen ”Gjenopprettelsen av de norske militære 
sjøstridskrefter” i 1940. Gjedden Jonathan ble døpt og sjøsatt i 
Palmehaven.  Tyskerne hadde på den andre siden okkupert Hotell 
Brittania, og syntes at seremonien var ytterst mistenksom. Historien vil 
ha det til at Jonathan bare timer senere ble funnet bak en busk i 
haven, henrettet med et nakkeskudd, kaliber 9 mm, hvilket peker i 
retning av en tysk Luger. I 1948 ble festen tatt opp igjen og har vært 
en tradisjon for avgangskullet mer eller mindre sammenhengene 
etter den gang. 
  

I utgangspunktet skal H.H. 
Jonathan komme og vise seg for 
oss på Jonsvatnet. Is på vannet 
førte 3-4 stolte gjeddefiskere 
sørover og til varmere trakter. 
Jonathan ble fanget søndag 
formiddag og veide hele 2.7 kg. 
Dessverre forsvant Jonathan for oss 

i kampen ved å ta ut kroken. Heldigvis hadde fiskerne også fått en 
abbor. Denne ble døpt Jon og ble transportert like hel tilbake til 
Trondheim og sitt rettmessige element.  
 
Seremonien starter 2. mai med prosesjon, akkompagnert av 
Drager’n, fra Lerkendalsbygget ca kl 15.15 til Hovedbygningen. Der 
var det tale ved rektor og S. Remseth. Videre fikk alle 
avgangselevene et diplom. Deretter fulgte en prosesjon til Lyche for 
noen pils der, etter en relativ lang kø.  
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Klokken 18.00 starter prosesjonen fra Samfundet. Den startet med at 
Roy hadde første opplesingen av Bulletinen. Deretter gikk vi i 
høytidelig prosesjon i retning Torget, akkompagnert av  
alltid-like-opplagte Strindens. På Torget ble det opplesning og 
overlevering av Bulletinen til en heller ordknapp politidame. Ved 
statuen ”Studenter i den gamle stad” på  
Nordre ble lagt ned en krans til ære 
for studentene i byen og de som 
står bak statuen (3 byggstudenter 
og en fra arkitekt). 
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Endelig fremme på Hotell 
Britannia fikk vi først en liten 
apperetiff før dåpsseremonien 
og sjøsettingen. Alken utførte 
”Hymnen til Jonathan” på en 
særdeles fin måte. 
Ceremonimester Kristian Aunaas 
hadde deretter full kontroll på 
seremonien. Lars Erik, Kjell 
Kristian og Trine risikerte sine liv 
og lemmer for å sikre at Jon kom 
til et element som tilfredsstilte 

H.H. krav. Anders Takla sikret at Jon fikk litt å spise og drikke på.  
 
Etter dåpsseremonien ble 
det avholdt en 
gallamiddag i 
Palmehaven. Til forrett 
var det bakt sjøørett 
”confit”, til hovedrett var 
Oksefilet á la Chef Atle 
og desserten var 
hjemmelagd 
karamellpudding. Alt 
med en delikat og utmerket smak som falt i veldig bra smak hos  

de snart utklekkede 
Kyll.Ing’er (det er ikke 
lenge igjen nå...). 
Toastmaster Astrid Pihl 
holdt på en fin måte 
kontroll på de vel 175 
deltakerne under 
middagen - noe som ikke 
alltid er like lett med en 
så munter gjeng. Det var 

 
Jon i sitt rette element 
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som det seg hør og bør på en studentgalla (mye) drikke og sang. 
Professorenes tale ble i år holdt av H.H. ”Studenten i fokus” (Red. 
Kolbein Bell) og det var en tale i kjent  
Bell stil. Studentenes 
tale ble i år avholdt 
av Kong Lars 
Bjørnar. Hovedtaler 
var i år  H.H. Einif, 
bedre kjent som 
Snømannen Harald 
Norem. 
Historieforteller Rein 
Raaholdt holdt et  
innlegg om historien til H.H. Jonathan med en liten vri.  
Etter middagen, ble det drukket enda mer av læskende 
drikkevarer, i påvente at våre alles kjære UFO skulle spille opp til 
dans. Det var full rulle og enda mer god, men akk så dyr, drikke 
utover kvelden. Kombinasjonen av knasende hyggelige folk, drikke  

og god mat gjorde at 
stemningen var tipp 
topp hele kvelden. 
Etter uttalige ganger 
med kortdragninger i 
baren dro ferden 
videre til et utvalgt 
nachspiellokale. Ex-
byggstudent Chrismik 
styrte bussen med akk 
så godt brisne 

byggstudenter og –studiner og KS hadde kontroll over nachspiel-
lokale, drikke og mat. Første nachspiel var over rundt kl 05.00. 
Deretter ble det flere nachspiel på forskjellige steder og de varte 
alle så lenge at en student fant ut det var lurest å vente med å gå 
hjem til rush-trafikken hadde gitt seg... Før den tid hadde en vært 
og snakket med veilederen sin, gitt kontordama en klem og vært 
på St. Olavs for å telle tommeltotter. Han hadde sju... 
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Ellers vil Jonathankomiteen 2007 
takke Svein Remseth, IVT-
fakultetet/studieprogramrådet, 
H.M. Aarhønen, Hotell Brittania, 
våre sponsorer (Rescon Mapei, 
Cowi, Jernbaneverket, NVE, 
Overhalla Cementvare og 
Reinertsen) og sist men ikke 
minst alle som møtte opp og 
gjorde dette til en særs 
minneverdig kveld! 
 
Helt til slutt vil vi bare si:  
H.H. Jonathan R.I.P. 
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Visste du at… 
 Noen bomma på doen på Kjeller’n og dret derfor på gulvet i 

stedet. Gratulerer!, det må være ny fyllerekord. 
 Hilde (1.) skaper bånd mellom linjene ved å dele spytt med en 

Omega gutt på P-festen. 
 Kristoffer (2.) og Thanh Ngan (1.) ble igjen observert sammen, 

denne gangen på P-festen. 
 En førstis er redd for litt mannekos, i hvert fall ble han ikke blid da 

Erlend (2.) tafset litt på han… 
 Andre førsteklassegutter er deri mot IKKE redde for litt mannekos 

– her snakker vi heftig kos på dansegulvet på Kjeller’n… 
 Kjartan (5.) pissa i trappen på Kjeller’n på Russefesten, det satte 

nok Kåsin (2.) stor pris på ettersom han fikk det i hodet… 
 Smørekoppen og Emil driver med plagiat fra Byggrevyen, ”Fitta 

på tvers” er ikke deres uttrykk… 
 Førsteklasse spiller råtten musikk på Kjeller’n!!! 
 Kristine (1.) hadde med seg to venninner på Kjeller’n på 

Russefesten og Kristoffer (1.) og Truls (1.) syntes dette var supert 
og tok derfor godt vare på dem hele kvelden… 

 Hele syv stykker løp nakne rundt Kjeller’n på Russefesten, se 
tidligere artikler for mer utfyllende bilder… 

 Det var mange som fant seg en å kose litt med i løpet av 
russefesten, nevner: 

o Katja (1.) og Jarle (2.) 
o Anna (1.) og Anders (Maskin) 
o Julie (1.) og Stein Arild (Marin) 

 Torstein (1.) har som vanlig oppført seg som en liten drittunge i 
fylla, noe som førte til at capsen hans ble kastet ut av køen til 
Kjeller’n og øl fant seg på en mystisk måte sildrene nedover 
ansiktet hans…velfortjent!!! 

 Alle som har bidratt til Spikers i år har gjort en KJEMPEJOBB, tusen 
takk skal dere ha☺ 


