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Heisann! 
 
Da er ennå et nummer av Spikers Kårner ferdig, og Redacteuren takker 
samtlige som har bidratt til at dette er mulig. Denne utgaven er dedikert til 
alle de nye studentene på Bygg, og vi prøver her å få med mye av det som 
har skjedd i den dramatiske fadderperioden som nå er over. Det er helt 
utrolig at alle overlevde selv etter de mange både fysiske og psykiske 
påkjenninger alle har vært gjennom. 
 
Jeg vil også gratulere krostyret for å lage en enda værre fydrikk enn det jeg 
selv var med på å lage i fjor. Den var virkelig illeluktende for å si det mildt. I 
slutten av denne utgaven får dere til og med se den hemmelige oppskriften, 
og hva dere virkelig drakk på Immballet. 
 
Og så må jeg komme med en oppfordring til alle nye studenter. Det er viktig 
at dere får med dere det som skjer på linjen, og sender sladderet dere får tak 
i til meg med en gang. Epostadressen for dette er:  
 
spikers@stud.ntnu.no 
 
Det hadde vært veldig bra om noen av dere også kunne bidra til å lage neste 
Spikers Kårner! Hvis det er noen som kunne tenke seg å skrive en artikkel om 
et arrangement eller hvis det er noen som har noen andre ideer, send 
dem til samme adresse eller ta kontakt med meg på skolen! 
 
Lykke til videre! 

 
Christian Berg 
Redacteur



Spikers Kårner 05-2006 

- 4 - 

 
 
Hei igjen alle nye og gamle byggstudenter! 
 
Da var det på han igjen. Skolestart, nye fag, nye bøker, fadderperiode, nye 
studenter, prøvelser og ikke minst Immball. Jeg vil ønske velkommen tilbake 
til alle gamle studenter, velkommen til nye studenter og samtidig sende en 
liten hilsen til de som har dratt til utlandet en tur. 
 
Starten på semesteret har igjen vært hektisk for styrene, fadderne og ikke 
minst fadderbarna. Men fy f… å gøy det har vært! Og hvis dere som har 
vært med har synes det har vært halvparten så gøy som meg, så har vi gjort 
en god jobb. Oppmøtet på alle arrangementene våre har vært langt over 
forventningene og det har til tider vært vanskelig å få plass til alle. Men det 
er bare positivt og lover bra for videre oppslutning om H.M. Aarhønen.  
 
Vi har blant annet fylt Kjellern til bristepunktet på bli-kjent-fester og 
langåpent. Stappet to busser fulle da vi skulle på Bowling og Go-Kart. Stablet 
Kiglekroa til taket på Quiz-kvelden, og ikke minst satt ny rekord for Immball 
på Samfundet med 400 påmeldte!! Det er dere som skal ha mye av æren for 
at alt har blitt så vellykka. Så kos dere med de gode minnene i denne 
utgaven av Spikers, jeg håper at det blir mange flere framover! 
 
Kjempefornøyd-med-starten-på-semesteret-klukk fra 
 

 
Stein Are Berg 
Kanzler, H.M. Aarhønen 
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Hei alle sammen! 
 
Fadderperioden er over, og jeg tror ikke jeg er den eneste som har 
hatt det fantastisk gøy. Først av alt, tusen takk til alle dere nye for en 
herlig innsats på kjelleren. Det var jo ikke mulig å skaffe nok øl til 
dere! Dag etter dag hadde vi tomme skap lenge før stengetid. 
Betjeningen på Rema ble kanskje litt betenkte da krosjefen og ølsjefen, 
begge godt i farta, kjøpte en ny handlevogn med øl og løp tilbake til 
Moholt. I tillegg må jeg få takke alle som hjalp til med å stå i baren, 
dere gjorde en kjempejobb! 
 
Men selv om fadderperioden er over, er det ikke slutt med fest på 
kjelleren. I løpet av oktober blir det arrangert Full-før-Barne-TV fest, 
der festens tema vel sier seg selv, og en langåpen bokstavfest. Det blir 
også vors før Klinfæsten og 80-tallsfesten på Samfundet, og 
forhåpentligvis pokerkveld! 
 
Fra nå av er det fritt fram også for dere nye å være barvakt på 
kjelleren. På samtlige fester trenger vi hjelp, og det er bare å ta 
kontakt eller sende en mail om du vil ha en kveld bak baren. Er dere 
en gjeng som gjerne vil stå barvakt sammen ordner vi det.  
 
Per Lunke 
Krosjef 
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De Raatne Æg sitt møte med kjelleren 
av Jokke / Spritsjef 

 
Sommerferien var over, og de unge og 
lovende Bygg-førstissene hadde ankommet 
Barteby. Kidza ble møtt velkommen av 
fadderne, som hadde ofret en hel uke av 
ferien sin for å gi de nyankomne en real 
smak av studentlivet. 
 
På mandagen var Kjelleren stedet, med 

grilling, øl og godt humør. Dagen derpå var det også kjellern, denne gangen ”bli 
kjent-fest”, med mye av det samme opplegget. Heder og ære går ut til 
førsteklassingene som drakk både 
øl og sprit til den store 
gullmedalje. 
 
På tirsdagen drakk ”de små”, 
med noe hjelp fra fadderne, så 
mye at ølskapene måtte fylles 
opp to ganger. I tillegg gikk det 
mye av all slags drinker, og trakta 
ble fylt med alt fra øl til whisky. 
De nye lot seg ikke skremme av 
dette, og utover i fadderperioden 
var det langåpent hele to ganger. Først nå våknet førstissene virkelig til liv. I kjent 
Bygg-stil dundret Brandenburger Tor på anlegget mens folk fant seg til rette, hver på 
sitt vis. Enkelte valgte trakte-koma, men de fleste holdt ut til langt uti de små timer.  

 
Til slutt var det en liten 
kjellerfugl som sang at det var 
aldri så lit’ erotikk på kjellern 
også, men det er tema for siste 
side. Takk for en phet 
fadderperiode, håper dere har 
hatt det like moro som meg! 
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Tur til Munkholmen 
av Thomas Sandene 

 
Etter Sing på fredag og 
langåpent på lørdag var det 
naturlig nok en del reduserte 
tryner som møtte opp for å 
tilbringe noen avslappende timer 
i den friske sjøluften ute på 
Munkholmen. Været var som 
stort sett ellers i fadderperioden 
upåklagelig, og det var mange 
som ble fristet til en dukkert 
eller to. Det var ingen som ville påstå at vannet var noe annet enn kaldt, men 
behagelig oppfriskende var det sikkert. Dagsprogrammet ellers besto av å 
ligge på stranda, spise is, lese aviser og prøve å jage den første uka i 
Trondheim ut av kroppen, og rundt klokka fire var de fleste forsynte og 
hoppet på båten tilbake til byen. De fleste var nok enige om at dette hadde 
vært en rolig og fin avveksling fra fester og skolestress. 

 
Undertegnede vil også få 
benytte anledningen til å 
beklage for at det ikke ble 
med noen griller på denne 
turen. Det var tydeligvis 
mange som hadde med seg 
både pølser og annet snacks 
(inkludert en lettere irritert 
kanzler), men som skuffet 
måtte ta med seg all maten 
hjem igjen. Dersom noen 
fortsatt skulle bære nag for 

dette kan det være en trøst å meddele at den skyldige har fått sin straff. 
 
 



Spikers Kårner 05-2006 

- 8 - 

Rebusløpet og pizza på Dolly 
av Kim Paus 

 
Begivenheten startet ved hovedbygningen der æretørste 1.klassinger og nye 
4.klassinger hadde møtt opp - klare for å gi livets innsats for å løse 
"vanskelige" rebuser. Rebusløpet skulle vise seg å gå gjennom store deler av 
trønderbyen delt opp på 4 poster.  
 
For mange var første post ved Studentersamfundet der Per og Hege stod og 
tok imot faddergruppene. Her fikk gruppene i oppgave å lage en sang eller et 
dikt om en typisk tur på Samfundet og deretter fremføre for de to 
styremedlemmene. Det var mange kreative innslag med både morsomme 
tekster og modige fremførelser. Gruppe 3 og 10 var de to gruppene som 
fikk full pott på denne posten, og under finner du teksten på sangen til de to 
gruppene. 
 
Mel. Har du hørt i historien om de tre små 
fisk 
 
Har du hørt historien om det røde runde 
hus. 
Der alle sammen møttes for å drikke 
voksenbrus. 
Vi danset og vi drakk og vi soset rundt, 
for fadderne hadde sagt at dette var sundt. 
 
Ref. 
Bob bob dæri dæri bob bob skål…. 
 
Når klokka var blitt mye, og på tide å dra 
hjem. 
Vi prøvde å komme ut, men vi fant jo ikke 
frem. 
Vi lette og vi lette og vi lette ruuundt… 
(Stillhet. Det sies med innlevelse:) 
Men vi fant baren! 
 

 
Mel. Musevisa 
Guttene: 
Det var en gang på samfundet jeg tror det var i 
går 
Jeg hadde vorset ganske lenge med øl og 
trønderfår 
Jeg hadde pussa tenna og var så klar for knull 
Det eneste jeg lette etter var et jentehull. 
 
Jentene: 
Det var en gang på samfundet jeg tror det var i 
går. 
Jeg hadde ny kjole i shava mine hår 
Det eneste jeg lette etter var en deilig pikk 
Tro det eller ei men det var faktisk det jeg fikk. 
 
Sammen: 
Det var en gang på samfundet vi tror det var i 
fjor. 
Nå skal vi til IKEA og kjøpe barnebord 
Barnet heter Edgar og han har krøllet hår 
Nå bor vi oppå Moholt og lever fattig kår. 
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Deretter gikk turen videre til Nidarosdomen der Stein Are og Kim vertet opp 
med en oppgave som gikk ut på å anslå høyden på Olav Trygvasson-statuen 
på torget, og dette på den mest kreative måten. Overraskende nok valgte de 
fleste gruppene å først anslå hvor mange busser som gikk høyden på statuen 
for så å anslå èn enkelt buss sin høyde. Andre igjen brukte relativt ukjente 
"trykkpennmetoder" og god gammeldags trigonometri. Den mest kreative 
metoden kan i ettertid imidlertid sier å være den gruppen som først fant 
gjennomsnittsalderen på gruppen og så la til en "pi". Merkelig kan det sies å 
være at hvis denne gruppen ikke hadde lagt til en "pien" så hadde de truffet 
eksakt - nok et bevis på hvordan vi ingeniører ved bruk av svært uortodokse 
metoder skaper gode estimater!  
 
Fra Nidarosdomen ble 
gruppene så sendt ned 
til Marinen der 
djevlene Tørres og 
Bård ventet med den 
utspekulerte planen 
om potetløp og 
hoppetauhopping. 
Bård mente han hadde 
gjort det før, så han 
ville ha en liten vri, og 
hva er ikke bedre enn 
avstraffelser? Bård og 
Tørres la bløtt i 
ganene og klekket ut noen urovekkende avstraffelser. 
 
Som en forsiktig start ble det løpt opp på en høyde og ropt ut, med 
barnefamilier svermende rundt seg og skjorta over hode: ”jeg er sinnsykt 
kååt!!” 
 
Etter dette gikk det kyss i kyss, og det var mye som hendte. Likevel er det 
noen avstraffelser som fortjener den spalteplassen den kan få: 
-8 gutter strippet for 12 ukjente jenter, kyrre danset i boksern i midten 
-1 gutt badet naken i nidelva 
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-2 gutter kysset i boksern mellom to turister på høyden mot domen og ropte 
vi er kåte 
-2 gutter slo på hodet til tørres (med hjelm) mens de sang og strippet 
-en gutt og en jente byttet klær og gikk med de til dolly 
-en gutt sprutet øl i ansiktet på en annen gutt 
-en jente hadde en forykende striptease, der toppen forsvant fort, på en 
meget fornøyd fadder 

 
Videre gikk turen til 
døvekirken der gruppene 
ble godt mottatt av 
Christian og Nils. Postens 
oppgave besto i å 
komme seg fra A til B på 
kortest mulig tid uten å 
være nær bakken. Til 
rådighet fikk gruppene 
utdelt et gitt antall 
bruskasser som skulle 
benyttes. 
Barnslighetsfaktoren ble 

etterhvert svært høy og flere grupper fant det mer interessant å terrorisere 
andre grupper enn å 
komme seg over med 
sin egen. De fleste 
grupper var i 
midlertidig ganske 
fornøyd med 
poengsummer som lå 
mellom 100 000 og 
200 000 - var 
egentlig deltakerne 
oppmerksomme på at 
poengskalaen gikk fra 
null til en million?  
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Rebusløpets endestasjon var Dolly Dimples Lerkendal. Her ble sultne og øl-
tørste deltakere møtt med pizzabufe og upåklagelig god stemning. Det var 
også på tide å kåre en vinner. Dette ble til stor jubel og forakt en av de 
utspekulerte 4.klasse-gruppene. De vant en kinobillett hver i motiv av å 
opprettholde det sosiale også etter fadderperioden.  
 
Etter premieutdeling, pizzaspising og øl-inntak gikk ferden for noen hjem 
mens andre dro videre ut på byen. Alt i alt en vellykket kveld.  
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Quiz på Kieglerkroa 
av Tørres Bøksle 

 
Også i år fant vi plass under 
fadderukene til en quizkveld. 
Denne fant sted på 
Kieglekroa. Det er hevet over 
en hver tvil at det er varmt i 
helvete. På Kieglekroa er det 
også varmt. Spesielt når 
nesten hundre byggstudenter 
sitter og stråler ut varme, 
som for øvrig var et produkt 
av vinnervilje og engasjement 
for aktivitetene som pågikk i det trange kjellerlokalet. De fleste kom 
pyntet i fine klær og noen hadde i tillegg gjort en flott innsats for å få 
frisyren stilig. I mange tilfeller ble all innsatsen for utseendet forgjeves. 
På slutten av kvelden var det mange frisyrer som lå klistret til panna, 
takket være en herlig blanding av svette og hårprodukter. 

 
Jeg føler at det er mange 
som er redd for å få såkalte 
svetteringer og jeg er ikke 
mindre redd selv. Men i dag 
sier jeg det rett ut: Ja, jeg 
hadde også svetteringer 
under Quizkvelden! Til mitt 
forsvar skylder jeg 
selvfølgelig på den ekstreme 
varmen. 
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Varmen til tross så ble det riktig koselig i heten. Quizlederen 
bombarderte medstudentene med enkle og vanskelige spørsmål. 
Spørsmålene skapte mang en gang diskusjoner, men diskusjonen endte 
som oftest med at quizlederen måtte sette ned foten, ja for det finnes 

jo bare en fasit! Det beste laget ble premiert med sjokolade etter en 
strålende fremvisning av kunnskap. Etter en vellykket quiz ble bordene 
dekket av noen merkelige trebrett. Trebrettene var det nederlandske 
spillet ”Schuelbach”. Veldig få kunne reglene så det gikk som det gikk, 
det ble et salig kaos. Men etter hvert ble det ryddet opp i problemene 
og turneringen var i gang. Spillet dreier seg om å få flest mulig av de 
utdelte trebrikken til å passere fire spalter i enden av et langt brett. 
Mange brikker fant veien gjennom spaltene og mange også utenfor 
brettet. Det ble selvfølgelig også her kåret et vinnerlag som fikk kose 
seg med sjokolade. 
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Sandvolleyballturnering 
av Karoline Straume og Hege Sølvernes 

 
Onsdag 23.august gikk H. M Aarhønens årlige sandvolleyballturnering 
av stabelen. Dødens dal var fylt til randen av ivrige byggstudenter fra 
alle årskull. Hele 25 lag 
stilte, og deltakerne 
stilte med både kreative 
antrekk og navn på 
lagene. Fra partyteltet 
strømmet det musikk og 
stemningen var på topp 
i det fine augustværet. 
 
 
Etter de innledende 
rundene gikk endelig 
finalen av stabelen. I finalen fant vi ”Det siste laget” på den ene siden 
og ”K” på den andre siden av nettet. Begge var like sikker på å vinne 
og innsatsen var på topp hos begge lag. Etter mye nettriving og 

kreative slag kunne 
endelig Det siste laget 
legge seg tilbake og nyte 
tittelen som vinnere av 
H. M. Aarhønens 
sandvolleyballturnering.  
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Men kvelden var ikke over enda. Da vinnerne var kåret skulle 
turneringens mest prestisjetunge og viktige kamp spilles, nemlig 
kampen mellom studentene og professorene. Det skal sies at 
professorlaget hadde innspill av studenter i troppen, men det hadde 
lite å si for sluttresultatet. Det ble en lett match for studentene som 
banket professorene langt ned i støvlene.  

 
Kvelden ble avsluttet med utdeling av premier for beste lag og beste 
kostyme, som for øvrig gikk til visse helter i strømpebukser. Styret 
takker for godt oppmøte og et fint gjennomført arrangement. 
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Faddervors og fest på Singsaker 
av Christian Berg 

 
På fredagen var det endelig mulig å sove 
ut bakrusen dagen derpå. Dette var også 
merkbart i baren på Singsaker 
studenthjem, der væsken gikk nedpå på 
høykant. 
 

Men i forkant av dette ble det arrangert 
flere vorspiel i Trondheimsområdet av de 
mange faddere, både fra fjerde og første 
klasse. Som undertegnet fikk høre av 
flere, gikk dette som vanlig vilt for seg, alt 
fra spritgelespising til shottemesterskap 
ble avholdt. 
 

På Singsaker senere ble det danset ut i de 
senere nattetimer, og det ble opprettet flere 
vennskap. Også noen ekstra gode vennskap 
ble opprettet i de mørke gangene og på 
dansegulvet. Etter festen var over, dro de 
største partyløvene videre på Samfundet. 
Andre dro på videre på trøtte nachspiel der 
de bare 
måtte ha 

seg et par shots til før de la seg. 
Dette gjør jo som kjent formen 
dagen etter mye bedre enn den 
allerede opparbeidede dundrene 
hodepinen man hadde av væsken 
inntatt på Singsaker. 
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Grillkurs for 4. klasse 
av Nils Smeland 

 
Det var ein fin morgon den 16. 
august. 35 fjerdeklassingar, nokre 
litt meir livat enn andre var klare 
for å lære litt grilling. Før vi kom 
så langt var det viktig å sjå kvar 
kjøtet kom frå og ei hyggeleg 
dame viste oss rundt slik at vi fekk 
sjå både hest og kyr. 
Høgdepunktet var nok 

hengebuksvinet, som vi 
karakteriserar som feit. Kokken 
Viggo, som til dagleg er lærar 
på kokkeskulen i Trondheim, 
var klar for å lære oss litt 
grilling. Her fekk vi med oss alt 
frå utbeining av lår til sløynig 
av fisk. Menyen vart til slutt 
svært variert og på bordet fann 

vi alt frå grillspyd og kjøt til 
ørret og poteter. Sjølv om det 
tok litt lengre tid enn planlagt, 
men det fine veret og det gode 
humøret gjorde at dei fleste vart 
sitjande ei stund utover 
ettermiddagen. Det var ingen 
fare for at vi ikkje fekk nok mat 
og alle kunne dra mette heim. 
Det verka som om alle hadde 
hatt ein fin dag.  



Spikers Kårner 05-2006 

- 18 - 

De Raatne Æg sine dommer 
 
Bro over Nordre 
 
På den Ærede Jury sin ferd nedover Nordre ble de møtt av et storslått 
byggverk. De Raatne Æg var lett synelige med sine hjelmer og gav Den 
Ærede Jury en varm velkomst. Før befaringen fikk Kanzeleren æren av å 
åpne broen på høyst original måte. Den Ærede Jury ble geleidet over den 
stabile broen, forevist detaljerte arbeidstegninger og fikk gode svar på alle 
sine tekniske spørsmål. Deretter fulgte kranselag med utsøkt, sterk kaffe og 
en velsmakende modell av konstruksjonen. De Raatne Æg hadde også sørget 
for tilstrekkelig høyde slik at transporten videre gikk smertefritt. 
 
MEN .... 
 
Kanzlerens fineste antrekk holdt på å gå opp i flammer fra gnistregnet som 
oppsto under åpningen. Vel oppe på broen ønsket Den Ærede Jury å utsette 
konstruksjonen for større påkjenning, men ble ganske forferdet da De Raatne 
Æg ikke ville ta ansvar for dynamiske effekter. I tillegg manglet rekkverk i 
trappen og på toppen var rekkverket flisete og ustabilt, noe som gjorde at 
Den Ærede jury ble redd for sitt liv og helse. Brubanen var så smal at 
forbipassering ikke var noe alternativ, og manglende godkjenning av 
arbeidstegninger virket så absolutt ikke beroligende. Tror de Raatne Æg at de 
alene kan godkjenne sikkerheten til den Ærede Jury? EN SKAM! 
 
Gruppen må derfor drikke........ enkel dose  
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Musique Ensemble  
 
Den Ærede Jury ble møtt av Musique Ensemble som stilte opp med vakre 
instrumenter, stilfull fane og egenkomponerte sanger. Den Ærede Jury ble 
spesielt imponert over en hymne til Hennes Majestet. Det svært 
tilpasningsdyktige Ensemble viste kontinuitet ved å følge Den Ærede Jury fra 
post til post. Der lokket de Raatne Æg til stadighet Den Ærede Jury inn i de 
dype skoger med de skjønne toner. I tillegg opprettholt de Raatne Æg Den 
Ærede Jurys fulle mage ved å servere dem hjemmelagde boller. Under hele 
den eventyrlige reisen viste Musique Ensemble delaktighet i skåler og 
sjenerøsitet ved å låne bort sine dyrebare, lånte instrumenter til et av Den 
Ærede Jurys medlemmer.  
 
MEN…….. 
 
Da Den Ærede Jury fikk et bedre innsyn i Musique Ensemblets oppskrift til 
vakre toner, ble de svært skuffet over at ikke alle instrumentene var i bruk. I 
tillegg presterte de Raatne Æg å møte på feil plass, og den Ærede Jury fikk 
inntrykk av at Ensemblet heller ikke var særlig godt forberedt. På tross av 
hjemmelagde boller, ble disse servert på den minst delikate måte: i en tvinnet 
plastpose. Den Ærede Jury ble også til tider forstyrret av høye falske toner 
da andre Raatne Æg ville presentere sine hyllester til Hennes Majestet. 
 
Gruppen må derfor drikke… dobbel dose! 
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Sauna 
 
Den Ærede Jury ble møtt av et lystig lag som tidlig bød på store myke 
håndklær og tradisjonelle finske drikkevarer. Deretter ble Den ærede Jury 
fulgt til et omkledningsrom som befant seg i umiddelbar nærhet av selve 
saunaen. Dette var spesielt til glede for de kvinnelige jurymedlemmer. 
Særdeles positivt var det at døren til omkledningsrommet ble behørlig voktet 
av et av de Raatne Æg. Den Ærede Jury inspiserte så konstruksjonen nøye 
og kunne fastslå at veggkonstruksjonen var av god kvalitet og tilfredsstillende 
isolert. Vel inne i saunaen ble Den Ærede Jury nok en gang møtt av 
drikkevarer og musikk fra de tusen sjøers land. Saunaen hadde veggpryd av 
høy kvalitet, noe som falt i god smak. 
 
MEN…….. 
 
Da Den Ærede Jury entret saunaen holdt luften langt fra tilfredsstillende 
temperatur for en sauna med respekt for Den Ærede Jury og seg selv. Det 
kom Den Ærede jury for øre at det var tomt for gass til ovnen som ikke var 
spesielt effektiv i utgangspunktet. Det var heller ikke rom nok for at hele Den 
Ærede Jury kunne nyte saunaen sammen, noe som ikke bedret seg ved at 
flere Raatne Æg til stadighet oppholdt seg i saunaen. Konstruksjonen hadde 
en vesentlig mangel – den hadde ikke noe gulv som isolerte mot kalde 
brosteiner. Sikkerheten var langt fra satt i høysetet, levende lys og en varm 
ovn uten sikring kunne fått katastrofale følger for Den Ærede Jury.  
 
Gruppen må derfor drikke dobbel dose! 
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Betongkonstruksjon 
 
Den Ærede Jury ble møtt av De Raatne Æg med forlokkende dufter. De 
viste frem sine kokkekunnskaper ved å trylle frem de herligeste retter ved 
hjelp av egenkonstruert grill av betong, noe som er både praktisk og kreativt. 
Der manglet verken vått eller tørt og Den Ærede Jury forsynte seg grådig, 
såfremt de kunne finne plass til maten. De Raatne Æg hadde med stødig 
hand produsert gode arbeidstegninger. Ølet fløt og den Ærede Jury følte seg 
godt mottatt. Betongkonstruksjonen ble senere donert Kjelleren etter Den 
Ærede Jurys ønske. 
 
MEN… 
 
Da maten hadde funnet veien til tallerken fantes det ingen steder og innta 
herremåltidet. Benker og stoler fantes ei, og et provisorisk spisebord ble i all 
hast tatt i bruk. Bordet viste seg til den ærede jurys forskrekkelse å være en 
søppeldunk. Hygienen var ikke satt i høysetet og det hersket tvil i Den 
Ærede Jury om hvor vidt det i det hele tatt var trygt å innta mat under slike 
forhold. Betongkonstruksjonen viste seg også å bære preg av hastverk. 
Forskaling satt fast og man kunne se, dog med trente øyne, at der fantes 
enda luftblærer i betongen! Forsøk på blidgjøre èn av jurymedlemmene med 
spesialøl fra sørlige trakter skapte splid innad i Den Ærede Jury og 
misunnelsen spredde seg som uhyggelig pest. 
 
Gruppen må derfor ikke drikke!    
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Transport 
 
Den Ærede Jury fikk en god start på dagen da de ble møtt av en gjeng 
transportarbeidere. Farkosten så også lovende ut med en tidsriktig pilot, og 
introduksjonen fikk Den Ærede Jury til å glede seg til dagen. Nødutganger var godt 
merket, og den Ærede Jury hadde god tilgang på surstoff, noe som var viktig under 
ferden. Piloten var tydeligvis erfaren, noe Den Ærede Jury merket ved behagelige 
stans og god fremkommelighet, til og med på trange steder. En spesielt imponerende 
manøver var å få Ceremonimesteren ned fra et ølkassetårn, og direkte inn i 
transporten. 
 
MEN… 
 
Den Ærede Jury hadde store problemer med ombordstigingen, trappen var en løs 
trekloss, noe som lignet en dødsfelle. Det ble ikke bedre da de akk så Raatne Æg 
forventet at Den Ærede Jury skulle ta av seg skoene ved ombordstigningen. 
Konstruksjonen var en total katastrofe og bar preg av dårlig planlegging og liten 
kreativitet. Det var ingen steder der det var behagelig å sitte, det var trangt og etter 
hvert også ganske skittent. Den Ærede Jury måtte fremvise stor forsiktighet for å 
kunne benytte transporten. Det var også et problem for Den Ærede Jury at piloten 
ikke alltid var like lydhør, og De Raatne Æg benyttet transporten som hvileplass da 
Den Ærede Jury ikke var til stede, UHØRT! Som om ikke dette var nok sølte de 
Raatne Æg edle dråper på Den Ærede Jury. Til sammen gjorde alt dette at 
transporten ble en ubehagelig påkjenning for Den Ærede Jury gjennom inspeksjonen 
av de øvrige Raatne Æg.  
 
Gruppen må derfor definitivt drikke … trippel dose! 
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Kjent byggverk  
 
De Raatne Æg hadde valgt å vise sine kunnskaper innen bygningskunst og 
arkitekturhistorie ved å lage en tro kopi av en egyptisk pyramide. Den Ærede Jury 
ble også mottatt som egyptiske guder av De Raatne Æg, som umiddelbart falt på kne 
ved synet av Juryens medlemmer for å vise sin respekt for Hennes Majestets 
representanter. Byggverket var imponerende bygget opp av 398 grønne ølkasser, et 
materiale som både er velkjent og gjenbrukbart. Dette behaget Den Ærede Jury. 
Serveringen inne i den romslige pyramiden var upåklagelig. Her var det både kald og 
sterk drikke, samt et flott portrett av Hennes Majestet som senere ble donert Den 
Ærede Jury. Et par medlemmer av Den Ærede Jury kunne melde om at utsikten fra 
toppen av pyramiden var fabelaktig og at bæreevnen til konstruksjonen var 
overraskende god. 
 
MEN…….. 
 
De Raatne Æg kommer tydeligvis ikke i nærheten av egypternes byggeteknikker da 
strips fra Clas Ohlson var brukt for å holde pyramiden sammen. Stripsenes løse ende 
var ikke klippet av en gang. Den Ærede Jury er sterkt skeptisk til kvaliteten av slike 
strips og følte seg usikre på om de var egnet til den livsviktige funksjonen de hadde. 
De gamle egypterne ville snudd seg i graven hadde de sett dette. Det fantes heller 
ingen nødutganger som kunne sikret Den Ærede Jurys overlevelse om pyramiden 
skulle kollapset under de harde påkjenningene. Byggverket var også svært trekkfullt 
og lite skjermet for innsyn. Hennes Majestets pyramide var også forsøplet med De 
Raatne Æg sine verdslige eiendeler, noe som er fullstendig uakseptabelt. 
 
Gruppen må derfor så absolutt drikke… Champagnebrus! 
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Hybel 
 
Den Ærede jury ble ved hybelen møtt av en fager ung kvinne med en 
stemme som kunne forført hvert eneste mannlig medlem av Den Ærede 
Jury. Hybelen var innredet for en kvinnelig studine i forsøk på å gjøre noe 
med den lave kvinneandelen på bygg. Den Ærede Jury ble overdrysset med 
gaver som dekker svært varierende behov hos den kvinnelige student. 
Hybelen var komplett utstyrt med både seng, klosett, vask og kokeplate. I 
tillegg hadde den et svært velutstyrt kjøleskap. En annen ting som falt spesielt 
i smak hos Den Ærede Jury var at det var tilrettelagt for kildesortering.  
 
MEN…….. 
 
Da Den Ærede Jury ba om å få tak over hodet, var skuffelsen svært dyp. En 
simpel presenning var alt de Raatne Æg kunne fremvise. Hybelens 
begrensede størrelse gjorde at det til tider var trangt. At de Raatne Æg 
opptok mye av plassen behaget heller ikke Den Ærede jury. På veggene var 
det kun klistret simple plakater for å skjule en konstruksjon som ikke var i 
nærheten av å tilfredsstille Norsk Standard.  Den Ærede Jury ville ikke 
tilbrakt vinteren her, da isolasjon var totalt fraværende. Den Ærede Jury ble 
fristet av maten som var satt frem, men skuffelsen var enorm da både pizzaen 
og hamburgerene var KALDE! 
 
Gruppen må derfor drikke enkel dose! 
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Bygg-VM 
 
Da Den Ærede Jury ankom Bygg VM fikk de en mottagelse som er ethvert 
mesterskap verdig. En entusiastisk speaker ledet showet, og det var ingen tvil 
om at her skulle det kjempes om heder og ære. Den Ærede Jury ble invitert 
til å vise sin styrke i de ulike grener, og ble svært smigret da de Raatne Æg 
mente prestasjonene var så til de grader over evne. Det ble derfor arrangert 
dopingkontroll av samtlige deltagere, og noen måtte levere både A og B 
prøve. Den Ærede Jury ble imponert over den gode sikkerheten ved alle 
øvelser, selv i svimlende høyder under tårnbyggingen. Premiene ble utdelt på 
høytidelig vis fra en stilfull pall, og Kanzleren fikk benytte anledningen til å 
dynke de Raatne Æg i edlere dråper. 
 
MEN... 
 
Da et medlem av Den Ærede Jury selv måtte ta over mikrofonen og lede 
showet, var det klart at organiseringen av arrangementet langt i fra var 
Hennes Majestet verdig. Selv om området var stort og oversiktlig, var det så 
kaotisk at den Ærede Jury opptil flere ganger gikk seg bort i løypen. De 
Raatne Æg hadde heller ikke sørget for noen ekstra grener, og Hennes 
Majestet er forferdet over slik mangel på kreativitet og engasjement. Den 
Ærede Jury hadde også forventet å få inspisere et storslagent premiebord, 
noe som uteble. Og da de Raatne Æg selv ikke klarte å kåre en vinner, ble 
Den Ærede Jury mildt sagt oppgitt. Hvordan er det mulig å kåre en vinner 
ved å la førstemann på pallen få premiene? BARNSLIG! 
 
Gruppen må derfor drikke… dobbel dose! 



Spikers Kårner 05-2006 

- 26 - 

Utedo 
 
Den Ærende Jury ble ved Utedoen møtt av de Raatne Æg iført bleier. Der 
stilte de sin estetisk tilfredsstillende Utedo til disposisjon. I forkant hadde det 
blitt utført svært god promotering, og de Raatne Æg viste kolossal grad av 
godt humør. Det var spesielt et bilde som brant seg inn på netthinnen til Den 
Ærende Jury. Komforten på Utedoen var upåklagelig, med våtservietter, 
vask mellom hver bruk og utlån av de Raatne Ægs sko. De Raatne Æg viste 
stor miljøbevissthet da de brukte byggavfall til å konstruere utedoen. Det var 
også lagt torv i bunnen for å minimere lukt og andre ulumskheter. De Raatne 
Æg hadde tilpasset doen for både sittende og stående, og de fjernet all tvil 
om hvilken vei føttene skulle stå. Det skal også merkes at de Raatne Æg alltid 
holdt doen disponibel for den Den Ærede Jury.  
 
MEN…….. 
 
Da Den Ærede Jury testet stabiliteten til Utedoen gikk det hardt for seg. Det 
endte med at en av juryens medlemmer fikk deler av utedoens interiør i 
hodet. Denne hendelsen medførte at medlemmet fikk kul i hodet og edle 
dråper på sitt fineste antrekk. Savnet etter flere typer lesestoff var stort, og 
tilbudet på de leskende væsker var også lite variert. Konstruksjonen viste 
svakheter ved flatt tak og dårlig lydisolering. Det skal også nevnes at 
våtserviettens plassering var uheldig da to av Den Ærede Jurys medlemmer 
brukte disse i stedet for dopapir etter besøk på sittedoen.  
 
Gruppen må derfor ikke drikke! 
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Fjell med tunnell 
 
Den Ærede Jury hadde ingen problemer med å legge merke til fjellet, som 
viste seg som et landemerke i Nordre gate. Den gemene hop hadde også lagt 
merke til dette storslåtte byggverk. Etter en formell og svært hyggelig 
velkomst med påfølgende snorklipping fikk den Ærede Jury en fin omvisning 
i fjellet. Fjellbekk, huskestativ, god service og et eget VIP-rom i 2. etasje for 
Den Ærede Jury gjorde sitt til at inntrykket var svært bra. 
 
MEN…. 
 
VIP-rommet i 2. etasje var under enhver kritikk. Adkomsten var direkte 
livsfarlig; en ustødig gardintrapp som var altfor kort. Sikkerheten var ikke 
bedre når man kom opp, og Den Ærede Jurys liv sto faktisk i fare. I tillegg 
var også VIP-rommet overbefolket av Raatne Æg. Total mangel på kunnskap 
om HMS gjorde at Den Ærede Jury var direkte bekymret for sin egen helse. 
Det fantes ikke spor av rekkverk i hele 2. etasje, og etter grundige tester viste 
det seg også at nødtelefonen ikke var tilkoblet. LIVSFARLIG. 
 
Gruppen må derfor drikke enkel dose! 
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Fydrikken (NAM!!) 
 
3 klaser bananer 
1 pose kaffe 
1 boks Banos 
1 pk rosiner 
1 leverpostei på boks 
1 leverpostei på tube 
1 tube remulade 
1 boks Pickles 
Aquavitessens 
1 flaske Soyasaus 
1 flaske mandelessens 
1 boks svisker (barnemat) 
1 flaske rød solhatt 
½ boks engels ølgjær 
1 boks rødbeter 
2 bokser grovhakkete tomater 
1 boks oliven, svarte 
2 bokser tomatpuré 
1 boks sennepssaus 
1 pk lungemos 
2 flasker tran 
2 bokser kattemat 
1 pose popcorn 
1 flaske Sweppes Russian 
3 løk 
1 liter rosa grapefruitjuice 
3 liter appelsinjuice  
1/3 flaske eddik 
Litt Nyco fruktsalt 
1 dæsj kanel 
Litt hornsalt 
Potetmel 
1 pk surkål 
1 boks champinonger 
3 bokser mais 
1 boks Pedigree Pal m/ oksekjøtt og lever 
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Tur til Storsylen med Vandrende Bjelke 
av Stian Baardsgaard Hanssen 

 
Semesterets første tur med Vandrende Bjelke gikk helga 1-3. september til 
Sylane, med Storsylen som turens høydare. I alt var det 10 glade 
byggstudenter som presset seg inn i to etter hvert godt fylte biler. Deltakerne 
på turen var: Christian (3.), Sigurd (3.), Hilde (2.), Christian (4.), Marius 
(2.), Anders H (2.), Eivind S (2.), Stian (2.), Elisabeth (1.) og Ottar (2.). 
 
Storsylen er med sine 1762 meter Trøndelags høyeste fjell, og blir regnet 
som et av de bedre turmålene i regionen. Fjellet ligger på grensa til Sverige, 
med Stugudal som nærmeste tettsted. Stugudal er for øvrig en plass svært få 
har hørt om, og ligger to og en halv times kjøring fra Trondheim, og om lag 
en times kjøring fra Røros. Storsylen ligger som høyeste punkt på en lang 
rygg, og turistforeningens merkede rute går rett opp, midt på ryggen. I 
tillegg til den ryggen selve Storsylen ligger på, er det flere tilsvarende rygger 
som sammen utgjør det som kalles Sylmassivet. Vi hadde bestemt oss for å 
gå inn vannet Syltjønna som ligger ved foten av Sylmassivet, og etablere 
camp der. Syltjønna ligger omringet av Sylmassivet på tre sider, og formen 
på fjellene rundt kan godt minne om en hestesko i fasongen. Denne 
hesteskoen hadde fascinert våre dyktige turledere Sigurd og Christian på 
tidligere tokt, og var 
utpekt som rute for 
vår tur. Det å gå langs 
ryggen hele veien ville 
gi en fantastisk utsikt, 
samt at vi fikk spredt 
høydemeterne litt. 
 
 

Lavuen, med Storsylen som høyeste punkt på fjellryggen i bakgrunnen.
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Etter å ha parkert bilen ved Nedalsvannet fredag, ventet det to timers marsj i 
relativt flatt terreng inn til Syltjønna hvor vi skulle etablere camp. Vi hadde 
møtt lokale regnbyger på bilturen opp, men var heldige og så ikke noe mer 
til regnet verken på tur innover til teltplassen, eller senere på kvelden. 
Reising av telt og lavvo gikk også smertefritt, så vi var godt fornøyde da vi 
kunne innta en bedre pølsemiddag omgitt av goldt landskap og steile fjell. 
Etter kaffe med nogo attåt bar det så tidlig i seng for å samle krefter til 
toppturen på lørdag. 
 
Lørdag morgen var det avmarsj rett etter frokost, og vi var i bratt terreng før 
klokken 9 om morgenen. Storsylen lå ved avmarsj innhyllet i skyer i ymse 
farger, og vi ble etter hvert enige om at vi fikk se an forholdene når vi 
nærmet oss toppen. Vår spede bekymring viste seg etter hvert å være 
uberettiget. Skydekket begynte å sprekke opp allerede før vi var kommet 
opp på ryggen, og etter hvert kom sola på riktig så hyppige besøk.  

Deler av ryggen/ steinrøysa vi gikk! 
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Kombinasjonen sol og lite vind la absolutt ingen demper på verken humør 
eller forventninger, og i vår ivrige jakt på høydemeter var den gode 
stemningen særdeles tilstedeværende. Som det kanskje framgår av bildene så 
var store deler av ryggen vi gikk ei diger steinur. Stedvis var selve ryggen 
bare et par meter bred, og sammen med en fantastisk utsikt ga det luftige 
inntrykk.  
 
Vi nådde toppen av Storsylen ganske nøyaktig klokken 12.00, og hvor 
plaketten med ”Klubb Storsylen ble ivrig fotografert. Etter hvert bar det 
videre, og etter mye ur, fantastisk utsikt og en og annen svettedråpe var vi 
tilbake i campen litt over seks. Her ventet ris og gryterett, samt en og annen 
pils til maten på slitne turgjengere. Før middag var det også enkelte som 
bekreftet at Syltjønna var alt for kald å bade i, selv om de iherdig påsto at 
det var godt etterpå.   
 
Søndag våknet vi med reinsdyr mellom teltene, trøtte bein, vind, regnvær og 
godt humør. Lang frokost med kulinariske godbiter som kokte egg bidro til å 
stable oss på beina før riving av leir sto på programmet. Riving av leir gikk 
raskt og effektivt, å etter et par timers rusling i duskregn og frisk høstluft, 
kunne vi laste inn i bilene å sette turen mot 250g burger i Selbu. Søndag fikk 
vi for øvrig sett mange reinsdyr, noe fotografene blant oss var svært fornøyd 
med.  
  
Hele turen sett under ett, så var dette en kjempetur. Finværet på lørdag var 
en særdeles fin ramme på toppturen, blide og fornøyde folk gjorde 
stemninga, og opplegget var uten noen form for uheldige overraskelser. 
Klubb Storsylen, YEAH!  
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Visste du at… 

 Paal (2.) stiftet et bedre bekjentskap med Nina (1.) under festen på 
Singsaker. 

 Joakim (2.) måtte bli holdt nede av flere mannsterke karer for at 
Vice-Kanzler Nils (4.) kunne vise han sin kjærlighet ved å lage et 
stort sugemerke på halsen. 

 Financeminister Kim (3.) fikk nye venner i buskene utenfor Singsaker 
Studenthjem etter festen. 

 Ølkrig fortsatt er den mest populære sporten på kjelleren, til 
krostyrets store fortvilelse. 

 To førsteklassegutter rotet heftig under rebusløpet, noe som falt i 
god smak hos de mannlige jurymedlemmene som ga dem masse 
poeng for hendelsen. 

 Kristoffer (1.) hadde en tøff opplevelse med en handlevogn på 
kjelleren. Denne jackasshendelsen endte med en tur på legevakten. 

 De nye fjerdeklassene har blitt tatt godt imot av andreklassejentene, 
vi nevner bl.a; 

o Idun (2.) og Gaute (4.) 
o Signe (2.) og Andreas (4.) 

 Volleyballturneringens edle kostymepris ble vunnet av noen 
døddrukne helter. Dessverre for dem var det like ikke lett å spille 
volleyball i denne tilstanden. 

 Kristoffer (2.) fant plutselig ut at Thanh (1.) hadde kjæreste, etter 
en fuktig tur på byen. 

 Jostein (4.) ga Richard (4.) et skikkelig smellkyss på vei til 
nachspeielet etter immballet!  

 Viktor (2.) tok ekstra ansvar som fadder og klinte med fadderbarnet 
sitt Kristine (1.) en hel kveld. 

 Definisjonen på roting i fylla er blitt satt etter prøvelsene av Sjæfus 
Blæstus Hege (3.) og Nettmester Thomas (2.). 
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 Innad i styrene er det også andre som har hatt det koselig. 
Hovedstyret og Krostyret ble forent ved Financeminister Kim (3.) og 
Vedlikeholdssjef Idun (2.) 

 Kanzler Stein Are (4.) og Yvonne (1.) har på alle av Aarhønens siste 
arrangementer blitt observert tett sammen på dansegulvet. Er det noe 
på gang her? 

 På kjelleren er det mye som skjer, og Øydis (2.) og Trygve (2.) var 
bare noen av de som hadde det koselig sammen. 

 På Singsaker studenthjem ble Bendik (3.) og Liv (1.) observert flere 
steder i sin spyttutveksling.. 

 Kristoffer (2.) klarte å erobre Ina (1.) på nachspielet etter 
Immballet. 

 På dansegulvet på kjelleren så det ut som Ingvild (3.) prøvde å 
overfalle Vice-Kanzler Nils (4.). Men dette var visstnok bare vanlig 
roting? 

 Og til slutt et lite utklipp fra Natt & Dag der Bygg representerer seg 
meget godt ved Torkil (5.): 
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Viktige ting fremover! 
 

 Flåklypa 18. september!!  
Møt opp på Rosendal kino for årets 
største kinoopplevelse. Dette er Ivo 
Caprinos storfilm med Reodor Felgen, 
Ludvig og Solan. Her er det lov med øl, 
skåling og skriking under filmen, og ikke 
minst må dere huske å bue hver gang 
dere ser Blodstrupmoen! 

 
 Klinfæst vorspiel på kjelleren 22. 

September 
Dette er dagen for en ordentlig trafikklysfest på Samfundet. 
Her er det bare å kline i vei med alle de grønnkledde, og festen 
starter selvfølgelig på vår egen kjeller. 

 
 BADCom 23. September 

I år regner vi med at første klasse 
i bygg klarer å kjempe i kampen 
med de beste etter flere 
fiaskopriser de siste årene. Så stå 
på og bygg en flåte, og finn de 
terrormidlene som skremmer 
vettet ut av de andre linjene! 

 
 Full før Barne-TV 14. Oktober 

Her er det bare en ting som gjelder! Å drikke mest mulig før 
barne-tv starter. Og i tradisjonens tro er det selvfølgelig utrolig 
morsomt å se på barne-tv i denne tilstanden. 


