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Hei alle sammen!! 
 
Gratulerer med vel overstått 90-årsjubileum. Det er et par uker siden den 
ukeslange feiringa var over, men det er vel noen som enda merker 
bakfylla. En ukeslang fest gjør jo ikke akkurat underverker for 
øvingsinnleveringer og prosjektarbeid, men nå er vel de fleste tilbake i den 
samme gamle tralten.  
 
Jeg vil som fersk redacteur få benytte anledningen til å takke 
jubileumskomiteen, AKT-gjengen og det gamle hovedstyret som alle var 
med på å gjøre Hennes Majestets nittiårsfeiring til noe særegent og 
minneverdig. Det kan opplyses om at det allerede er planlagt nachspiel på 
hotellrommet etter 100-årsfesten…  
 
Dette Spiker’s, som er det første i en rekke av forhåpentlig mange med 
meg som Redacteur, er viet i sin helhet nettopp til jubileumsuka. Det vil si 
at vårens vakreste eventyr, Hennes Majestets jubileumsuke er behandlet 
og nøye overveid fra start til mål. Du vil finne stoff om turen til Vassfjellet, 
den supre revyen ”Men høna mi får du aldri…”, Fotballkampen med stor F, 
ÅL 2003 og ikke minst selveste bursdagsfesten. I tillegg ble det laget mye 
sladder i løpet av uka, og alt finnes i Spiker’s.   
 

Til slutt vil jeg takke alle som har bidratt med artikler 
eller sladder til dette mitt første Spiker’s, og håper 
dere vil kose dere med bladet. 
 

Trine Kvåle Hervik 
Redacteuren 
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Skrevet av Heidi Håheim 
 

En dag i mars. Sola skinner fra blå himmel og jubileumsuka 
er i gang! Hennes Majestets 90-årsfeiring starter med arrangert tur til 
Vassfjellet, dette Trøndelags skiparadis. 

 
Vi var rundt førti byggstudenter som hadde 

funnet veien til Vassfjellet, antar det var rykter om 
dårlig skiføre som skremte vekk resten. Men ryktene 
viste seg å være feil. Her var det jo helt ok å stå på 
ski, og til og med sol!! Vi kan alle si oss enig i at det 
var en bra dag i bakken.  

Etter en hard dag på ski 
(eh…) er det alltid godt med øl! Og 
her hadde jubileumskomiteen gjort 
jobben sin. I løpet av dagen hadde de 
satt opp afterski-telt nederst på 
parkeringsplassen. Teltet var innredet etter enhver byggstudents smak: 
Bord og benker, varmeovn ,stort anlegg og ikke minst, tappetårn. Det var 
duket for ølkonkurranser, hvem vinnerne ble husker jeg dessverre ikke av 
en eller annen merkelig grunn. Og utover kvelden ble benkene testet for 
hvor mange dansende byggstudenter de kunne tåle.  
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Etter mye øl, mye dansing, og enda mer øl bar det hjem til 
Trondheim igjen. Og hva er konklusjonen? En super-duper dag! 

 
 
 
 
                           

Gutta Boys....  
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
Dansing på      
 benkene 
 

Øyvind stripper på 
bardisken... 
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”Neste år skal vi BARE pule” 

Framtidsvisjoner for hovedstyret av den nye 
kanzleren 

 
”Jeg ligger bare bak pipa og koser meg jeg, 
det er ingen som ser meg her.” 

Mannlig hovedstyremedlem 
 

”Det nye hovedstyret er kjempebra!” 
Ex-ViceKanzler etter at Ny kanzler og 

sjæfusBlæstus dro av buksene på bursdagsfesten… 
 

 "Har du noen gang tatt noen bakfra?" 
Grandes kvinnelige, beduggede stud.ass i samtale 
med Grande på nachspiel etter bursdagsfesten 
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Hei, hei alle vårkåte byggstudenter 
 
Nå er påsken på vei over oss og de fleste av oss er vel klare for en 
”velfortjent” hvil. Litt R&R før vi atter en gang skal la svetten dryppe ned 
over bøkene, mens vi gruer oss til eksamene. Men fortvil ei, på et blunk er 
alt over for denne gang og livet blir atter en gang herlig. Mens solen 
varmer oss er det bare å slappe av (kanskje jobbe litt) og vente på at alle 
A`ene skal komme strømmende inn (hmmm...) 
 
Vi er nå godt i gang med å planlegge fadderperioden og gleder oss stort til 
det nok en gang kommer nye råtne egg hit til Gløshaugen. Noen nye som 
vi kan ha det mye moro med. Det er gledelig å se at såpass mange har 
meldt seg som faddere. Det er supert. Uten dere vil ikke fadderperioden bli 
den samme. 
 
Tilslutt vil jeg bare få takke alle som stemte på meg under valget, og for 
det styret som ble med. Det er en knallgjeng som jeg er sikke på kommer 
til å gjøre en god jobb. 
 
Lykke til med alle eksamener og ha en solfylt sommer med piker, vin og 
sang. 
 
Gledermegtilsommeren-klukk fra kanzler`n. 
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                       ”Men høna mi får du aldri…” 
 
 
 
Skrevet av Borghild Teigland 
 
Mange hadde store forventninger til årets byggrevy og revygjengen 
skuffet heller ikke i år! Hele fire forestillinger ble satt opp i 
forbindelse med jubileumsuka og begivenheten fant sted i koselige 
lokaler på Blue Garden.  
 
Tirsdag var det duket for premiere med påfølgende premierefest. Med 
brisne tilskuere som kom rett fra Mesta-PRmøte var suksessen et faktum. 
Det sa seg selv at sketsjen ”Vil du bli direktør?” måtte bli kveldens 
publikumsfavoritt. Her fikk vi ekte vegvesenhumor på sitt beste.  
 
Selvfølgelig måtte det være med et innslag om bybrannen, og i sangen om 
kokken Tor kom alle poeng med! All skyld legges her på kokken som først 
jobber på News, før han flytter i hybel over brilleland. Og da må han 
selvfølgelig mistenkes for å ha jobba på vekteren også. I sangen får vi 
høre sammenhengen; kokken 
Tor jobber nok sannsynligvis for 
revysponsor Selmer Skanska 
som bygger trehus opp igjen.  
 
Andre sketsjer som fikk oss til å 
strekke litt ekstra på smilebåndet 
(eller vri oss av latter om du vil) 
var; ”NTNU Drift” (velkjent ja!), 
”Kjell Gollum” (hvor tar dere det 
fra?), i en sofa fra IKEA (det bare 
måtte komme), brytekongen, sjakk matt, skiVM, osv, osv. Av musikalske 
innslag var det for det meste revysjef Øyvind Ramsø som stod i fokus, og 
dette med glans, også i år. Vi har overnevnte Kokken Tor, fjorårets 
homogutt var tilbake, og med seg hadde han en yngre utgave (?) i form av  
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lespegutt. Alle ble de slagere. Det 
samme kan sies om balladen fra 
Bygg Creme, på kav nynorsk, 
morsomt! Sketsjen som kanskje 
hadde de største 
overraskelsesmomentene var 
seksualundervisningen. Det ble godt 
tatt imot da det i tre av fire 
forestillinger ble tatt opp professorer 
fra salen. Godt tatt imot ble også 
jentene som hadde danseshow! Her 
er bare nevnt noe av det som var med i årets byggrevy. Var du ikke der? 
Da kan du angre!! For dette er noe enhver byggstudent bør få med seg. 
 
Tirsdagen var det som sagt et livlig publikum, som roste revygjengen med 
applaus, latter og sang rett som det var. (Blant annet var Berg-gutta i 
salen, vi vet jo alle hva de kan best...) Onsdagen var det verre med. Her 
må det sies at publikum hadde trengt seg et klappe-og-le-kurs. Kan ikke 

ha vert lett for revygjengen å 
spille for denne gjengen. Torsdag 
var det nattforestilling og bedre 
humør blant tilskuerne, og på 
finalerevyen på lørdag var igjen 
publikum det publikum skal være! 
Det var stående applaus og jubel, 
og etter rungende etterspørsel fra 
publikum, fikk vi reprise fra en av 
fjorårets ”hit”, Samfunnsbomba, 
med Øyvind og Eivind.   

 
Til slutt vil jeg bare på vegne av oss tilskuere takke revysjef og hele 
”crewet” hans for en super revy. Det ligger mange timers arbeid og mange 
gode idéer bak her –bra jobba! Ellers vil jeg ønske nåværende revysjef 
Tonje lykke til neste år! Har ingen tvil om at revyen er lagt i gode hender! 
Så folkens, her er det bare å ta på humørhatten og bli med på revyen 
2004!!! 
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Skrevet av Lene Stavang Olsen 
Tid: Torsdag 06 mars. 
 
 
Det var på en forventningsfull dag i mars at slaget på Lerkendal 
skulle finne sted. Det var bitende kaldt, men 19 spillere fra byggs 
eget fotballag var varme i trøya og klare til kamp. På andre siden av 
gressmatten ventet kjente spillere som Mini, Gøran Sørloth og Sverre 
Brandhaug (pluss en gjeng andre ”old-boys”-RBK spillere).  
 
Kampen begynner…  
”Old boys” åpner hardt, men Steindølene imponerer. Ved begge mål er det 
sjanser og stor aktivitet. Stillingen er 4-2 (RBK-Steindølene) ved pause. 
Stemningen er stor på de grønnes side, spillerne er opphisset og spente. 
Kanskje enda mer oppspilt er ”gamle guttas” heiagjeng, bestående av 
Lisa, Marit og Camilla (ca 3kl). Forsiktige og rødmende kjemper de mot 
gjengen av smågutter om å få flest mulig underskrifter før pausen er over. 
 Andre omgang. ”Old boys” begynner å bli 
slitne, men Steindølene har mye å gi. 
Christian Einerkjær tar tunnel på Mini og 
tilskuerne jubler. På sidelinjen holder Beton 
stemningen oppe med usensurert kamprop, 
bølgen og ukontrollert dans. Noen minutter 
leder Steindølene kampen 5-4, det er ikke til  
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å tro. Byggstudentene begynner å 
bli selvsikre og slenger stygge 
kommentarer til ”old boys”. ”Mini er 
best uten ball…..”, ”Gamlinger…” 
osv. Men søte pikestemmer (Lisa, 
Marit og Camilla) gir RBK ny 
energi, og kampen ender 5-7 til 
”Old boys”. 
 

 

Resultat: RBK ”Old Boys” – 
Steindølene 7-5 
 
Målscorere: 1.omg: Frode 
Brubakken, Georg Tjønnås. 
2.omg: Sivert Skoga 
Johansen, Roar Brevik X 2 
Vinner av tippekonkurranse, 
etter et fabelaktig 
straffespark: Espen Kanzler 
(2kl) 
 
Takker Steindølene for en 
underholdende kamp og mye 
moro. 
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[Historiekvelden] 
 
Torsdag, etter fotballkampen, var det 
tilbakeblikk i historien i Aarhønerommet på 
Samfundet. Etter mye om og men havnet 
alle der. Eller alle er en sannhet med 
modifikasjoner, da hele opplegget faktisk 
ble utsatt over en time for at flere skulle 
innfinne seg. Uansett, for de som var der 
ble det en ytterst interessant kveld. 
Aarhønen er som kjent en linjeforening 
med lange tradisjoner, og gamle høyheter 
var tilstede for å fortelle om hvordan det 
var å være byggstudent før strømmen ble 
oppfunnet. Nåja, kanskje ikke før, ifølge 
H.H. Lysmasten var det i alle fall strøm i en del av byen, nemlig i ei mast 
på kaia.  Noen av oss nåværende byggstudenter trodde kanskje det var 
noe nytt å utføre stunt hinsides all fornuft, men disse ”gamlekara” visste 
visst hva det ville si å feste på bygg-vis… 
  Ikke var de særlig redde for onkel politi heller skjønte tilhørerne 
da historien om høyheten som brukte utpressing for å slippe arresten for 
sin lysmastklatring ble fortalt. At politiet skulle slippe ham løs fordi han 
anklaget dem for å kjøre for fort gjennom byen, er vel en liten 
solskinnshistorie for byggstudenter som tilbringer natta på glattcelle etter 
fuktige premierefester... 

En av de eldre høyhetene husket spesielt en historie om da han 
våknet til sengs med en kompis, iført et par gummistøvler... Han benektet 
selvfølgelig at han selv hadde lagt seg der, og fortalte at han nok hadde 
blitt båret dit fra trappa utenfor Samfundet... 

De som har lurt på hva ”Jonathan-festen” er, burde ha vært på 
historiekvelden. Historien om den tyske offiseren som mente at 
festlighetene hadde gått for langt, og prøvde å ende dem ved å skyte 
gjedda Jonathan, burde vært pensum i første semester (kanskje byttes ut 
med ex.phil?) Alt i alt, for de som kom seg til historiekvelden, var det 
absolutt verdt det. Kanskje du burde vært der også??? 
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Ja, da har tiden kommet for mitt første bidrag til Spikers. Den 

Store Russefesten har nettopp blitt avviklet. Etter min mening var festen 
en knallsuksess. Jeg hadde det i hvert fall veldig moro, og håper at dere 
hadde det minst like fett; selv om festen ble avsluttet litt brått og litt for 
tidlig for min del. Men det kommer mange flere fester på Kjeller’n. 
Krostyret er i ferd med å planlegge en Springbreak fest på kjelleren den 
25. April, men det er ikke helt sikkert ennå.  

 
Den første planlagte festen jeg kan trekke deres oppmerksomhet 

mot er 16-mai. Da blir det moro på Kjeller’n fra tidlig kveld til tidlig morgen. 
Den kvelden har vi åpent til kl. 5 om morgenen, slik at vi kan feire 
Nasjonaldagen på den måten vi kan best. Hele Moholt kommer til å være 
smekkfull, og studentene kommer til å være fullere. Jeg kan garantere et 
liv uten like! Dere vil få mer informasjon om 16-mai festen senere. 

 
 Påskeferien nærmer seg med stormskritt, så nå gjenstår det bare 
for meg å ønske alle en riktig 
god påske, med pils og 
Jäger i solveggen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kristian Aunaas 
Krosjef i H.M. Aarhønen. 
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Skrevet av Roy Nalbant 

 
Da jeg meldte meg på ÅL, så tenkte jeg: ”uansett om jeg skal få 

med meg detta!!”. Jeg hadde billetten i hånden, og i det neste øyeblikket 
så presset jeg billetten godt inntil meg og visste at ingen kunne frata meg 
retten og gleden av å være med på ÅL. Fra den dagen jeg hadde billetten i 
hånda, så gikk dagene fortere enn svinnt. Pulsen lå godt over 130 hele 
tiden, jeg kunne ikke ha ventet en eneste dag til på ÅL! Jeg synes det er 
meget synd at ikke flere 1.klassinger fant veien til dette Eldoradoet! 
 Det første vi gjorde da vi ankom Studenterhytta, var å 
innkvartere. Hytta var stor etter mitt skjønn. Deretter braste det bort til 
bakken der baren var rigga til. Det må nevnes at baren ble bygget av 
Christian M, Torgeir og Torbjørn ledet av hovedstyremedlemmer Stig og 
MOA! Vi kommende siv.inger. hadde bygd baren meget stabil da den tålte 
105kg hoppende på det. Denne egenskapen viste seg å være nyttig da 
trakte-holder stod oppå baren for å få maks effekt! Jeg er ikke noe særlig 

til å styrte øl i trakt, og måtte se meg 
slått av ei jente.. ”What a sissy!!!”, 
måtte mange ha tenkt om deres 
eminente skogvokter. Jeg klarte 
forøvrig å bygge opp min selvtillit på 
den store kjellerfesten. Jeg tok to 
kjappe runder i øl-stafetten. Dessuten 
var jeg Christian R sin lojale ølsjenker 
da han GRAUSA alle i ludøl. Jeg må 
nevne at jeg klarte å søle piss på 
ludo-brettet.. haha (spør meg hvis du 
vil høre hele storyen). Jeg får vel 
vende nesa tilbake til ÅL før jeg klarer 
å rote meg lenger bort. 
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Første disiplin var monoski. Monoski ser ikke særlig komplisert ut, men 
hvordan i huleste skal du klare å bremse? Samtlige fallt enten under 

rennet eller ved forsøk på å bremse. 
Det viste seg at det var flere som ikke 
behersket monoski. Han ene duden 
var skikkelig ustø og klarte å vende 
nosen mot folkemengden, og på 
mirakuløst vis så fikk ikke Ulrik 
monoskien inn i siden. De folka i kjole 
og hvitt slet også noe vanvittig. På 
jentesiden så stilte vår egen Anette 

opp. Det viste seg at hun kunne hatt talent i dette! Hun tapte grunnet treg 
start, sukk, hun kunne ha 
kommet til topps, det ska æ love 
dæ!!  
 Hopp-disiplinet var ikke 
noe særlig stas. Men Runden 
(merk: med stor R) derimot var 
stas! Ni-seks, vin og toddy 
smakte ikke så verst egentlig. 
Synd at folk ikke ble så fulle.. 
Runden var nemlig så lang at de 
som var ram på å drikke, ble edru 
igjen før påfyll. Synd at dette ikke var tilfelle for Kristian (sjæfus-blæstus) 
som klarte å brase i meg med jævli bra fart. Det var faktisk behagelig med 
en liten pause i runden, fikk sett et par stjerner i samme slengen (gratis 

underholdning). Koppen min 
viste ihvertfall 25 runder, noe 
som var svært usant. Jeg 
hadde klart å karre til meg litt 
for mange streker.. Jeg 
skjønte dette og 
diskvalifiserte meg selv. Var 
det noen som forresten fikk 
med seg hvem som vant 
Runden? 
 Etterhvert så  
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folk å bevege seg Vi vendte mot hytta igjen, for badstu og litt mat. Badstua 
var rimelig svær, bare synd at noen av 
gutta gikk inn i jentegarderoben for å fylle 
bøtta med vann. Fy fy!! Selv fulle 
gentlemen krenker ikke damer sånn!! Jaja, 
sang og intimitet ble det. Mange svette 
bygg-kropper satt inntil hverandre og 
utvekslet svette. Yum yum.  

Gryterett m/ris (POTETMOS!!! 
Skuffa red.) funka bra etter mange timer 
med fysisk trening  
og svetteutveksling. Etter maten ble det 
mer drekka og dans. Noen av oss var 
svært slitne. Et par av oss lå og hvilte 
foran peisen i godstolene og en av oss i 
styret stakk hjem. Vedkommede var visst 
skikkelig sliten og greier.. Vedkommede 
visste at han skulle vaske hytta dagen 
etter og fikk høre ”snik, snik, snik..” ut i det uendelige av Inger Lise 
(Notarius Publicus). Slutt!!!!!! (av en eller annen grunn så har ikke jeg 
grunnlag til å skrive mer..) 
 
Roy Michel Nalbant,  
nybakt skogvokter 
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Hennes Majestet Aarhønens 90-års 
jubileumsbursdagsfestsfeiring 8.mars 

2003 
 
Skrevet av Renate Johansen 
 
Dette var en begivenhet av de sjeldne, faktisk den første og eneste i 
sitt slag noen gang. Derfor vil det her komme to versjoner av det som 
skjedde: den korte og den lange versjonen (begge versjonene er for 
øvrig infiltrert av parenteser og mine meninger og inhabile 
synspunkter på en del ting). (det bør taes til etterretning at 
hukommelsen min ikke nødvendigvis stemmer overens med det som 
faktisk skjedde, og i alle fall ikke i riktig rekkefølge, og at det jeg fikk 
med meg ikke kanskje er historisk riktig/viktig å nevne i en slik 
oppsummering) 
 
Vi tar den korte først: lørdag 
kveld, Royal Garden, pene 
mennesker, drikke, god mat, 
lange taler, mer drikke, mer 
mat, mer drikke, lang 
rettssak, mer drikke, god 
dessert, dans, seng. (og en 
LANG dag derpå: vondt i 
hodet, dårlig hukommelse, 
cola, ekstreme tilfeller av 
tørste og uttørring, dusj, 
hodepine, skallebank, 
migrene, tømmermenn, 
trampende spurver på tunet, og andre lignende tilfeller av skumle 
sykdommer og terrortilfeller som alltid plutselig dukker opp dagen etter at 
man har drukket mye 
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voksenbrus) (skal nevnes at ikke alle hadde de samme følelsene dagen 
derpå, men det er nok beskrivende for flertallet….) 
 
Så hvis du syns dette var et bra nok referat, kan du godt stoppe og lese 
her, og heller bla videre til neste artikkel. Men hvis du vil høre litt mer om 
hva som kanskje egentlig skjedde…. 
 
Den litt lange versjonen: Etter siste forestilling av (den fabelaktige) revyen 
”Men høna mi får du aldri”, av, med og i hovedsak for byggstudenter, var 
det duket for en festlig sammenkomst i de øvre deler av Royal Garden. 
Hennes Majestet skulle feire sin 90-års dag med et ekte jubileum med 
brask og bram. Omtrent 253 mennesker, festkledde og partystemte hadde 
møtt opp for å hylle Hennes Majestet. Jentene gallafiserte og guttene 
likeså (jeg liker galla, for da er det plenty av kjekke mannebein som er ute 
og sprader og viser seg fram og viser hvordan de egentlig ser ut når de 
ikke dasser rundt på lesesalene på Lerkendalsbygget (ikke at det egentlig 
er noe stort problem på bygg…) og så ser man mennesker man nesten 
ikke ser ellers, for eksempel noen av de eldre herremennene/gubbene av 
noen professorer, gamle høyheter og andre lignende personer). 
 
Festen begynte som seg hør og bør med velkomstdrink og myldring (og 
tørrprat), og etterpå bar det inn i den store festsalen (veldig bra lokale å 

holde en slik fest i). Der ble vi 
plassert ved runde bord (som var 
veldig bra for det var da lettere å 
prate med forskjellige folk enn bare 
de man satt rett ved siden av), og 
ingen tvangsbordplassering (men 
noen, hovedstyret og andre 
viktigper’er, måtte jo selvfølgelig 
sitte samlet, med bordkort og 
nærme scenen)(skal innrømme at 
egentlig var jeg en av dem jeg 
også, siden jeg satt ved et av 
bordene som var holdt av til 
revyen, men hallo! Revygjengen 
fortjente det (thihi)etter en intensiv 
uke med fire 
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forestillinger). Og så begynte 
maset. Verdens mest PR-kåte 
danske vicekanzler var 
selvutnevnt toastmaster (Han 
gjorte riktignok jobben sin veldig 
bra både i begynnelsen og utover 
kvelden) og introduserte 
hovedstyret (den gjengen med 
engasjerte bedrevitere…), 
kveldens meny og program. Etter 
en nydelig forrett, skravling med 
med-medlemmer av Aarhønen, 
noen glass vin/øl og dertil 

passende antall dobesøk, var det duket for 
Herrenes-og-Damenes-tale i ett (ikke 
planlagt (men hva skal man gjøre når man 
får høre akkurat like før at man skal holde 
tale og man ikke klarer å lage en lang og 
bra en), men det beste man kunne klare 
var å dele på oppgaven siden man kjente 
den andre tale-holderen(dessuten har vi vel 
lært noe av PBL (samarbeide under press 

for eksempel?)?), men laget i ekspressfart under revyen og delvis også 
under middagen), hvor Brage kom inn på fascinasjonsmomentet: hva har 
EGENTLIG jentene i veska?  
 
Kortversjon igjen: mer god mat, gaver 
fra andre linjeforeninger, mer drikke, 
lang tale fra en gammel høyhet (Hans 
Høyhet Grev von Rosendahl), flere 
dobesøk, enda lenger tale fra en 
gammel høyhet (Hans Høyhet 
Rødvesten) og litt mer øl. Så var det 
klart for rettssaken. Det var fire 
kandidater som skulle møte for retten. 
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Etter en del fakta fra aktors side (kilden 
bak 5.januar angrepet på datamaskinene, en PR-kåthet som ikke er til å 
komme utenom, en forkjærlighet for garasjeporter, en korleder som ikke 
kan synge)  og en dårlig forsvarer (klarte ikke å forsvare noen av de som 
ble stevnet), gikk det jo slik det måtte gå: alle ble dømt til den strengeste 
straff man kan få i Hennes Majestets rike. Og vips, så var den lange 
rettssaken over og Aarhønen hadde fire nye høyheter: Brøleapen, Er på 
glid, Hammer og Garasjeporter og Lattervekkeren. Og et lite vips senere 
(etter dessertspising, 
litt mer drikke, en 
dotur, 
blomsterutdeling 
(talere, revygjengen, 
jubileumskomiteen), 
bursdagsgave til 
tidligere regent Lars 
Grande (60 års 
jubilant) og litt andre 
ymse aktiviteter), var 
det klart for festen 
(selve festen!) med 
dans og moro som 
hører et jubileum til. Med et liveband som spilte slager på slager og den 
ene godlåta bedre enn den andre, var dansegulvet fullt helt til serveringen 
sluttet (det var flere som fikk svingt seg der! Og dansekunnskapene til 
noen av de eldre herremennene var det heller ikke noe i veien med. Det 
ble utøvet både swing, fylledans, rekedans, lettkleddans (av gutter i 
2.klasse hvor noen av de også har vært lettkledde tidligere), roligdans og 
bevegelser som kanskje bare såvidt kan klassifiseres som dans). Det var 
god plass til å myldre litt rundt omkring også i de luftige arealene. Omtrent 
i denne fasen på kvelden snek en del av gjestene seg hjemover, mens 
andre bare ladet opp til det som fulgte…. 
 
Og etter de fortellingene noen av oss hadde hørt tidligere (på onsdagen på 
historiekvelden), kom det kanskje ikke som en bombe at kveldens fulleste 
mann var en middels ung høyhet (Hans Høyhet Forundringspakken). Han 
danset rekedansen på dansegulvet som førstemann(og var veldig fornøyd 
med det) (rekedansen (for de som ikke kjenner til den) utøves kun av 
svært berusete 
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mennesker liggende på dansegulvet med bevegelser som ei reke (ta på 
tærne dine med fingertuppene/strekk deg helt ut mens du beveger deg fra 
en U til en I) gjentatte ganger til frivillig valgt sang), ertet på seg hele 
revygjengen og fikk opptil flere seigmenn i nesa på nachspielet av 
mennesker som skulle trikse litt med mannen. Men at den fulleste dama 
ikke gikk på bygg engang, men var følget til en byggstudent er vel ikke 
særlig bra…(tror kanskje at jentene på bygg må ha et oppfriskningskurs i å 
oppføre seg som fjortisjenter på fylla igjen). 

 
Slutt på dans, slutt på servering, 
da finnes det kun tre tanker i hodet 
på en alminnelig student: nattmat 
(ikke så aktuelt etter en tre-retters 
som hvis man kun hadde spist en 
grandis før vorspielet), senga (skal 
innrømme at dette alltid er et 
aktuelt valg (enten man er aleine, 
med kjæreste eller prøver å finne 
en tilfeldig forbipasserende) for 
etter en kveld med hektisk aktivitet 
frister det ofte) eller (den ofte mest 
aktuelle tanken) nachspiel 
(hjernen min var i alle fall veldig 
innstilt på den siste tanken denne 
kvelden. Og siden jeg plutselig 

visste om et lokale tilgjengelig var ikke valget så vanskelig). På suiten 
”Hjallis” på hotellet vanket det lite drikke, men store mengder mennesker 
(kanskje rund 40 stykker): revyfolk, gjester fra andre linjeforeninger, 
viktigper’er, gamle og yngre høyheter og andre som var fysne på å 
fortsette festen (mannen med den lengste talen, Rødvesten ca 75 år 
gammel, kom med følgende utsagn: ”Her er det ikke noe vits i å være, det 
er jo nesten ikke drikkevarer her, kom så går vi på hotellrommet og drikker 
litt whiskey!”(så tok han med professor Grande på 60 år og gikk!) Det er 
slike ting som viser at man er et ekte byggmenneske i sin sjel).  
 
Etter hvert ble det litt tynnere i rekken på suiten, men da hadde det 
oppstått en ny fest/nachspiel hos den nåværende kanzler Espen (på 
bursdagsfesten fungerte han som krosjef og hadde derfor store mengder 
jubileumsøl fra ÅL igjen). Plenty av
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mennesker samlet seg der utover natten, og drakk dette nydelige 
voksenvannet. Her ble også alle triks i boka prøvd gjennomført på den 
stakkars fulle mannen for å se hvor mye man egentlig kan gjøre med en 
full mann (han hvisket meg så ømt i øret at jeg hadde reddet livet hans og 
at han så på meg som en reddende engel fordi jeg kalte han en drittsekk). 
Selvfølgelig ble også ”Prosjekt Nattmat” gjennomført godt utpå 
morgenkvisten, like før ”Prosjekt Egg I Mikrobølgeovnen”… Og da de siste 
tok til vett rundt ni om morgenen, var jeg ganske glad for at jeg ikke bodde 
i det huset og måtte våkne til de mengdene rot som ventet på å bli fjernet 
(syns litt synd på deg den søndagen Espen) 
 
Og så er det bare å hoppe opp igjen til kortversjonen for å huske hvordan 
dagen derpå var (det med den trampende spurven og lignende….). 
 
Men alle (i alle fall de fleste) var vel enige om at det hadde vært en fin fest 
(etter den seriøse delen var ferdig)! 
 

 
Skrevet av Kristian Straume 
 
Her kommer en liten historie om en som heter Lars. Lars går 2. 
klasse bygg, og trives med det. Han er stort sett å finne på bakerste 
benk i S7. Der sitter han og noterer flittig i de fleste timene og kan vel 
sies å være en ”på det jevne flink” student. Men denne historien 
handler ikke om Lars sine prestasjoner på skolen.  
 

Lars må sies å holde byggtradisjonene 
ved like ved å legge bøkene på hylla og leske seg med andre godsaker 
når fredagen kommer. Han er for en stamgjest og regne på byggkjelleren 
og nøler ikke med å kaste plagg på de fleste av Aarhønens 
arrangementer. Det finnes ett utall med gode historier fra de festene Lars 
og hans ”bar overkropp på galla”- og ”på fest i (eller var det uten) boxer”-
gjeng  har dukket opp på. Når sant skal sies så  
er det vel andre som bruker å dra den lenger ut en Lars i den gjengen. 
Men det får vi komme tilbake til i ett senere nummer av spikers. 
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Denne lille historien handler om 
en tirsdagskveld i mars år 2003. 
Lars var en ivrig og engasjert 
deltager i H.M.Aarhønens 90 
års feiring. Denne dagens 
høydepunkt bestod i  
revypremiere på Royal Garden 
Hotell. Kvelden hadde startet 
tidlig i form av PR-møte med 
påfølgende øl og pizza. Lars 
hadde, som alltid, klart å få ned   

                                                                    den nødvendige mengden med           
”Fylla har skylda?”                                      væske som skulle til for at   
                                                                    kvelden ikke skulle bli for dyr. 
Men Lars hadde, som alltid, også behov for mer. Og mer fikk/kjøpte han 
både før og under første akt. Men Lars hadde fortsatt ikke fått nok selv om 
han var i kjempeform og syntes at revyen var skikklig bra (i vært fall det 
han husket). I løpet av andre akt ble det konsumert enda mer sinnabrus og 
når revysjefen bydde til premierefest ut i de små timer ble Lars, om mulig, 
ett enda større smil.  
 
Etter en stund kom Lars på at han ikke hadde vært på do på ganske 
lenge. Trangen ble fort veldig stor. Om det var blæra eller søvnen som tok 
overhånd først er oss alle uvisst, men resultatet ble i vært fall at Lars 
sovnet på toalettet med låst dør. Dette var det få, om ingen, som merket 
før barens c-kjendiser skulle stenge (åpne) dørene for kvelden. Døren var 
låst og innenfor var reaksjonen svært laber. Noe som resulterte i at onkel 
politi ble tilkalt. Med deres hjelp fikk de opp døren og liv i Lars. Da han såg 
at politibetjentene var både unge og søte våknet han skikkelig og sjarmen 
ble skrudd på maks. Noe som førte til gratis overnatting på ett av byens 
mest besøkte overnattingssteder. Om det var betjentene som hadde en 
dårlig dag eller sjarmen til Lars i kombinasjon med for høy promille som 
var grunnen er oss alle uvisst. 
 
P.S.: Betjentene var kvinnelige 
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Sangen til Hennes Majestet fra Semen og Beton 
Mel: Down on the corner 
 
Alle byggstudenter og Aarhønen især 
Alle som er borte og alle som er her 
90 år på haugen, bygg skal være stolt 
Ikke alle gjør det der og ingen like flott 
 
Kanzlerklukk og moro, og bra studentmiljø 
Aarhønen har levd et liv videre 
Selv om høna nå er død. 
 
En fugl gjennom et vindu, og startskuddet var satt 
Aarhønen ble stiftet og byggfolk de tok fatt 
90 år på høyskolen og det blir gjerne fler 
fortsetter det sånn som nå, er det det som skjer 
 
Kanzlerklukk og moro, og bra studentmiljø 
Aarhønen har levd et liv videre 
Selv om høna nå er død. 
 
Høna vår var stolt og rak, nå er hu tjukk og feit 
Det er fordi hovedstyret gjorde noe teit 
Drikke fra seg høna, det skal være sagt 
Hun ville ikke gi seg og et nytt egg det ble lagt 
 
Kanzlerklukk og moro, og bra studentmiljø 
Aarhønen har levd et liv videre 
Selv om høna nå er død. 
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Høna gratuleres, fra oss her i Semen 
Høna gratuleres, fra oss her i Beton 
Hennes majestet er 90 år i år 
Men hun ser jo ut som i sin ungdoms vår 
 
Kanzlerklukk og moro, og bra studentmiljø 
Aarhønen har levd et liv videre 
Selv om høna nå er død. 

Beton og Semen sammen på scenen... 
For første og siste gang???? 



Spikers Kårner 02-2003 

 - 28 - 

 
 

Stor takk til JubCom og det gamle 
hovedstyret for ei uforglemmelig uke!! 

 


