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Til syvende og sist sitter jeg her med min åttende og siste redacteurspalte, og min
siste utgave av Spikers Kårner som Redacteur. Et år har altså gått og det er på tide
at nestemann eller – kvinne tar over. Det har vært utrolig morsomt å kunne styre
SK, så det er selvfølgelig litt vedmodig å gi stafettpinnen videre, men jeg er helt
sikker på at nestemann eller – kvinne tar over med glans!
Utgaven du nå leser inneholder litt av hvert for enhver smak, så alle bør finne
noe de har lyst til å lese! Blant annet er det en lengre sak om fusjonen med
intervju av Tore Hoven og annet snadder. Ordet snadder ligner skremmende mye
på ordet sladder, som det også er i denne utgaven. I tillegg vil dere finne stoff om
studentlivet i Trondheim og få høre fra to byggstudenter som er på utveksling.
Star Wars. Fjorårets film! Det er sikkert noen av dere som mener at anmeldelsen
her er en spoiler, men hvis du bryr deg så mye om Star Wars at du ikke vil at
noe skal bli spoilet har du allerede sett filmen for over en måned siden. Ferdig
snakka.
Før jeg runder av vil jeg takke Redactionen for sitt bidrag og utrolig mange
morsomme stunder, samt alle som leser SK. I tillegg har jeg lyst til å ramse opp
det siste året med Spikers Kårner, og det går som følgende:
A – Aarhønen
B – Byggromantikken
C – Corner
D – Dinas
pingvinhjørne
E – Ekskursjon til
Singa
F – Fadderperioden
G – GarraPulings©
H – Horoskop
I – Immball
Over og ut, takk for meg!
Mvh. Redacteur
Håvard Eggen Kristensen

J – Juleutgave
K – Kroa (R.I.P. enn
så lenge)
L –Legesønnen svarer
M – Midtsidebilde
N – Nekrolog
O – Overlevelsesguide
P – Portrettintervju
Q – Quiz
R – Redacteurspalte
S – Selena Gomez

T – Tequilataco
U – Utveksling
V – Vinfest
W – Wi-Fi
X – X-faktor
Y – Yndlingsavis
Z – Zulufolk
Æ – Ærlig
Ø – Øltesting
Å - Århønelekene
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Kiwi en, kiwi to, kiwi tre og fir
Tekst: Guro Heimstad Kleiven
Layout: Ole Kristian Rønning

Til venstre: En kiwi nummer to i et tre.
Under: Vi bader i en varm kilde sammen med
turgruppa.

New Zealand anbefales som utvekslingsdestinasjon, med
fantastisk natur og mange spennende reisemål. Man må
heller ikke glemme at hele verden ligger mellom New Zealand og Norge, så litt å velge mellom er det jo tross alt på
veien dit eller på vei hjem igjen også. Vi stoppet blant annet
tre uker i Mellom-Amerika på vei hjem til Norge på juleferie. Men det er ikke poenget, for hovedmålet med å dra
på utveksling er jo som kjent ikke å oppleve mest mulig,
men å lære mest mulig. Derfor tenkte jeg å si noe om hva
jeg har lært i løpet av et halvt år i Kiwiland.

Ned til venstre: Et rugbylag, All Black, fremfører
Haka.

Jeg starter rett og slett med kiwi, som må være det viktigste ordet på New Zealand. Det er yndlingsfrukten min, og
jeg synes det er i overkant dyrt i Norge. Er det billigere i
kiwifruktens hjemland? Ja! Og det er mye kiwi, i forskjellige
farger, i butikkene. Når jeg først er inne på butikker, må jeg
også bare si at man får rabatt på bensin når man handler
mat. Jaha, det er logisk.
Tilbake til kiwi – kiwi nummer to, nemlig fuglen. Den
kan ikke fly og er utrydningstruet. Det er i hovedsak fordi
engelskmennene tok med seg pungdyr da de kom, og disse
spiser fugleeggene. Nå er pungdyrene et så stort problem at
kiwier (nei, ikke fuglen, se neste avsnitt) visstnok sikter på
dem når de kjører bil. Det betyr at kiwifuglen, et nasjonalsymbol, nå bare kan sees på t-skjorter i turistbutikker og på
kiwiredningssentre.

Kiwi nummer tre er folk fra New Zealand.
Kiwi nummer fire er ting som er New Zealandsk.
Kiwi nummer tre har en del kiwiord og
-uttrykk. Cheers er et av dem. Det er et
veldig fint ord som betyr både takk, hilsen,
vi snakkes, hei og ha det, eller en blanding.
Perfekt når man for eksempel ikke vet helt
hvordan man skal avlutte en mail angående
fellesutgifter der man har bodd.

nemlig omtrent like stor.
Nesten like hardt som rugby og All Blacks er elsket, er
byen Auckland hatet. Her ligger universitetet NTNU
har samarbeidsavtale med. Det er fascinerende at ingen
har et godt ord å si om denne bråkete, store byen med
mye trafikk, samtidig som en og en halv million av fem
millioner totalt i landet bor der, og byen bare vokser og
vokser.
Så over til det faglige:

Sweet as betyr ”søt som” (man lærer jo litt
engelsk på utveksling i et engelskspråklig
land). Vil du være skikkelig kiwi, kan du si
sweet as bro, og da mener du noe sånt som
høres bra ut, ok eller greit.

(Fun) facts for byggstudenter

Noe som er awesome er rugby. Det er
Sporten. All Blacks er Laget. Spillerne er
superhelter. New Zealand er det eneste landet i verden som har vunnet verdenscupen
to ganger. Det er like imponerende som at
Norge vant Tour de Ski både på dame- og
herresiden. Konkurransen internasjonalt er

Landet er ungt og fortsatt i forandring. For noen
år siden falt for eksempel en del av det høyeste fjellet, Mt
Cook, ut. Massene landet over 2000 høydemeter lenger
nede. Geologene har ikke funnet andre grunner enn indre
tensjon.
I løpet av et halvt år på disse to øyene har jeg kjørt
gjennom to små tuneller, og det til tross for at det er like

New Zealand er en del av The Ring of Fire og har
mye jordskjelv, vulkaner og annen termisk aktivitet. Blant
annet har de varme kilder og Auckland flere ”byvulkaner”.

mye fjell der som i Norge. Kiwiene sliter med vanskelige
grunnforhold. Der tuneller blir vurdert, er det TBMmaskinen som gjelder, ikke snakk om sprenging.
Som Norge, har New Zealand mange innsjøer.
Ulikt Norge, er eutrofiering på grunn av jordbruk (sauer
og kuer, ja det er 40 millioner sauer og fem millioner mennesker på New Zealand) et stort problem.
New Zealand skryter av mye vannkraft med en
installert effekt på ca. 6000 MW. Norge har ca. 31000 MW
installert.
Så dette er noe av det jeg har lært av å være på utveksling
i kiwiland. Det derimot ingen har kunnet fortelle meg er
hvilken kiwi som kom først – frukten, fuglen eller mennesket.
-----

Livet i Glasgow
Hallo, from the other side!
… av Nordsjøen. For her er jeg, i Skottland,
nærmere bestemt Glasgow. Jeg er en av de som
ikke valgte å dra langt og lengre enn langt på
utveksling. Nå skal jeg fortelle litt om hvordan
livet er her, en 2 timers flytur unna Norge. Så
nært, men akk så fjernt!
Spenningen var stor da bussen svingte inn på
bussterminalen i Glasgow. Hvordan kunne
en by som er kjent for å ha så mye dårlig vær
likevel ha et rykte på seg til å være så bra? Jeg
hadde gjort min research, scrollet meg gjennom
utallige reiseblogger og tråder på kvinneforum. Alle sa det samme; Glasgow er en FANTASTISK by, må oppleves! Mens yr.no kunne
fortelle om en deprimerende værstatistikk,
preget av mørke skyer og litervis med nedbør.
Til min overraskelse var det strålende sol da jeg
ankom Glasgow. Sola skulle vise seg å skinne i
2 måneder i strekk, noe som i følge skottene er
rekordlenge. Jeg fattet raskt mistanke om at det
dårlige været kun er noe de melder om for å få
ha byen sin i fred. For denne byen er det verdt

Tekst: Stina Gjøen Simensen
Layout: Ole Kristian Rønning

Universitet i Glasgow kan kanskje minne om hovedbygningen på Gløshaugen, og er ikke det eneste som ikke ligner på
studietilværelsen i Trondheim.
å verne om, kvinneforum hadde selvfølgelig
rett, Glasgow ER fantastisk!
Da jeg gikk ut av bussen kom det straks en
mann bort, etter mye strev skjønte jeg at han
ville hjelpe meg å finne veien til hybelen min.
Mannen var sørpefull og mumlet på uforstårlig engelsk. Senere forsto jeg at dette er
slik de fleste skotter snakker, uavhengig av
mengden alkoholinntak. Mitt første møte med
det skotske språket var altså brutalt, og jeg
forsto straks at å pugge replikker fra disneyfilmen ”brave” ikke hadde vært så nyttig som jeg
trodde. Da jeg etter mye ufrivillig hjelp kom
meg til hybelen min fikk jeg meg en hyggelig
overraskelse. I det jeg kom inn i gangen stakk

fire jenter hodet ut av hver sin dør. Disse jentene
skulle vise seg å bli mine beste venner. Vi er alle internasjonale studenter, vi representerer hver vår side av
kloden, og sammen har vi utforsket, og ledd av, den
skotske kulturen.
Livet som utvekslingsstudent er akkurat så klisjé som
man gjør det til. I går var jeg på møte i whiskyklubben, i dag spiste jeg haggis til middag, og i morgen
har jeg tenkt meg på rugbykamp. Selvfølgelig bruker
jeg også tid på skole og andre faglige bekymringer,
men det er utfordringer alle kjenner til, så jeg vil heller skrive om det som skiller et år på utveksling fra et
vanlig skoleår.
For meg har utveksling vist seg å handle om bra

mennesker, fine opplevelser, store utfordringer, rar
mat og fantastiske minner! Jeg tror at uansett om du
reiser i to timer eller 24 timer møter du mange av de
samme utfordringene og gledene. Jeg regner med at
de som drar til USA slipper å spise haggis og drikke
uhyggelige mengder whisky, men jeg tror at de, som
meg, må finne seg i at melka ikke smaker som i Norge
og at m&m er en dårlig erstatning for nonstop. Jeg
velger å tro at jeg har vokst i løpet at dette året, både i
bredden fordi alkohol og sjokolade er uhyggelig billig,
men også som person. En ting er sikkert, selv om jeg
elsker Trondheim og menneskene hjemme, ville jeg
ikke byttet ut dette året mot noe annet.
Kort oppsummert: Kom deg på utveksling! Det er
gøy!

Den Store Student-øltesten
Tekst: Marcus Nilsen

Når Redactionen skal teste
student-øl, ja da gjør de det skikkelig. I denne artikkelen får du
vurderingen av åtte velsmakende
og ikke-velsmakende billig-øl.
Testpanelet består av seks kompetente bygg-studenter, med stor
erfaring innen øldrikking. Godt
kjent med triksene for å skvise ut
hver minste lille smak i ølet, har
panelet fått sannheten frem. Her
er Den Store Student-øltesten!

Isbjørn er smak av hestehov og krekling.
Nordlendingene kan å chugge. Det kan
tydeligvis ikke vi, dette er en meget vanskelig øl å chugge. Likevel lett å drikke seg
full på, denne trives best med sine fem
venner i 6’ern. Tam? Ja, den egner seg for
trakta. Kvalmt? Usikkert. Erlend prøver
seg på en Slemme-Tor, men den går ikke
igjennom. Den får 4 ølkorker. En god
start på kvelden.

det er så særegent. Mørkere øl med mer
smak, men det hjelper ikke når smaken
ikke er noe god. Grans liker å friste med
at ølet passer til følgende; Tippekamp,
pizza, fisk, skalldyr, grillmat og enkle
kjøttretter. Testpanelet holder nok heller
en knapp på at dette ølet BARE egner seg
for en fattig student. Gjerne når pengepungen er tynnere enn et A4-ark. 2 kørx.
For en ølsmaker
er tipset å lukte på
kaffebønner, og ta
seg en bit loff og en
slurk vann mellom
hver øl. Dette nøytraliserer smak- og
luktesans. Greit å
vite for deg som
skal prøve dette
hjemme…

Clausthaler (pris er varierende,
billig er den alltid, fås overalt)

Testens øl (f.v.): Grans Bare Øl, Pokal, Seidel,
Clausthaler, Tuborg, Grans Premium Pils og
Mack Isbjørn.

Ekspertpanelet (f.h.): Erlend Rønningen, Per
Urnes, Eivind Fålun, Sondre Gran, Henning
Fürst Tyvold og Marcus Nilsen

Ikke alle nyter alkohol, og det respekteres. I mangel på test-kapital er Claustalern eneste alkoholfrie øl i testen, og stikker dermed av med seieren i sin klasse.
Urinfaktor: Når det bikker et døgn. Syrlig
as fuck, du kjenner H+-ionene tangere
munnviken. Men det er gøtt! Likevel er
det ikke til å stikke under stol, at det å
drikke alkoholfritt er som å slikke søstra
si. Det smaker det samme, men det er
helt feil. 4 korkær.

Seidel 20.90,- på Kiwi
Mack Isbjørn 25.90,- på Bunnpris

Førstemann ut er isbjørnen, og testpanelet har en mengde ekspertkommentarer
på lager. Det meldes kul boks, det skal
den få for. Men den skal få for mer. Lys og
fin farge. Urinfaktor: 3 timer etter forrige
piss. Kjennerne i panelet er enige om at

BARE Øl? (20.90,- på Bunnpris) Ja.
Bare god øl? Tja. Henning mener lukta
minner om jul. Ingen vet hva slags drit
Henning drikker i julen. Den ufattelig
søte smaken anser vi som et stort pluss.
Ikke fordi det er noe godt, men fordi

Det bryter nesten ut slåsskamp når
Seidelen kommer på banen. Sitter du i
testpanelet med en jäger på innerlomma,
ja da smaker seidel fantastisk godt. If not,
ja da smaker Seidel kønt! Rund i smaken.
Urinfaktor: 12 timer. Fra ølboks til ølglass
til øltørst kjeft, boksesmaken henger
likevel igjen. Vi tar ikke lenger hensyn til

utilregnelige jägermestere. Dette er en
øl med emmen, uggen og jævlig smak.
Drikker heller brodern’s hjemmebrygg
på gamle colaflasker, enn den driten her.
Flasketopper: 2.

Tuborg 25.90,- på REMA

Farge, smak og lukt er fabelaktig. Enkelte
i testpanelet opplevde en smak av sommer, dessverre mente andre det smakte
vinter, joke. Neimen serr, her strides
de lærde. Per bryter ut: «Den velbalanserte smaken av sødme og bitterhet gjør
Tuborg til en sikker vinner.» Eivind er
klar i sin tale: «Nei, det er feil.» Du må
litt opp i pris, men så lenge du holder
deg unna Sit-kafeene har du råd til det.
Endelig antall korker: 5
Urinfaktor: Uvisst.

Jada, det er Pokal (21.40,- på COOP
Prix) Du vet ikke nødvendigvis hva du
får, men du vet at Coop, og kun Coop,
selger’n. Grusom etikett. Urinfaktor: 19
½ time. Lyst/mørkt øl, en blandingsart
som ser helt fin ut. Lukt av nøtter, muligens cashew. Søt med besk ettersmak.
Grei nok. Ingen slakt, men heller ingen
seierspokal som tildeles her.
Gjør som VG og gir’n en 3’er.
Testpanelet har en greie om at man ikke
skal vite hva man drikker. Ok, det er øl,
men hvilken faens øl er det?? Tsjeriåu til
de andre, her kommer testvinnern.

Den her er god, uten tvil, nå snakker vi
øl. Det her ølet du kan kose deg med. En
kompis i sofaen, en dame i armkroken,
en kald pils i hånda. Garra suksess. Ingen
fylleøl, den her skal ikke misbrukes. Testpanelet gir seg over, dette er kanskje det

beste ølet samtlige har smakt. 6 korker!

...

Stillheten brer seg. Og så kommer det
fram at kveldens sjenker har klart å ta Per
sin private Little Norway til 30.90,-! Dette
er på ingen måte student-øl. Latteren
sitter løst hos testpanelet, side-jägern har
tikka inn, og gutta erklæres fulle.
Det er jo helt meningsløst å drikke som en

annen pussy. Henning Fürst Tyvold er byggstudent, det er sikkert.

Testpanelet sjangler. Dassen er egentlig
altfor mye i bruk, i forhold til at dette
er en seriøs øltest. Men jeg sier dere en
ting. Vi er på siste øl, og panelet har aldri
vært mer seriøse og krasse. Det verste er
i vente.
Grans Premium Pils 22.90,- på REMA
Fuck meg i ræva. Dere tror at BARE Øl
funker og setter opp to kroner for en
såkalt «premium». Men dere skal vite det
Grans, at dette er en tro kopi av Grans

Bare, BARE dårligere. Sondre Gran
tenker ølets navn kanskje kan veie opp
for den begredelige smaken. Men den
gang ei! Grans «Premium» Pils er sist ut,
og den desidert jævligste. Nå er testpanelet forbanna, men likevel i form. Huset
har vært hjemsøkt av jäger hele kvelden,
men nå er screwdrivern, tequilaen,
gin&tonicen og til og med gin&colaen
close. Ingen korker. Vi drar på Samf.

Det har blitt drukket noe så inn i granskogens
mye, at enkelte trenger en pause. Dette er
Gran før han (med et par koffeinpiller innabords) gikk bananas på Samfundet.

Og der var testpanelet ute av huset. Bare
en mengde tombokser, fuktige klesplagg,
spy og snifferester av kaffebønner ligger
igjen. På bunn; Grans Premium Pils med
0 korker. På topp; Little Norway. Det er
likevel en ting som er sikkert! Uansett
hvor dritt en øl smaker, skal den aldri
misbrukes, helles ut, eller gis til barn. Og
husk at om ølet er alkoholinnholdig eller
ei, om det er fælt eller godt; Det er øl.

Hvordan spare penger?
Tekst: Håvard Eggen Kristensen

Ta feil sko på idrettsbygget:
Etter man har trent på idrettsbygget står
det til enhver til et stort utvalg av sko
som forventningsfullt venter på å bli tatt
på en fot. Her finnes det små sko, store
sko, kule sko, billige sko, skinnsko, sandaler, Crocs, damesko, herresko, unisexsko, men også dyre sko! Spikers Kårner
oppfordrer på ingen måte våre lesere til
å ta feil sko, men hvis det er to prikk like
sko og du ikke husker hvilkt par som
er ditt er muligheten der for å velge de
minst slitte.

Penger spart: 500,-

Spise skalkene der man skjærer
opp brød på butikken:
I følge REMA 1000 (kilde er ikke
bekreftet, red.anm.) selges det mange
brød hver dag. De fleste av disse brødene
blir skjært opp i butikkene, og her blir det
liggende igjen mange skalker. Kjenner du
at det begynner å bli lite i lommeboka og
på kontoen de siste dagne (evt. ukene)
før studielånet kan du gå til butikken og
spise deg mett på andres skalker i stedet
for å kjøpe SiT-bagetter til lunsj. Dette
kan du spare MASSE penger på!

Penger spart: 50,-

Spise alt potetgullet på vorspiel:

Bruk snus flere ganger:

Undertøy på vranga

Ketcupbegre

Skal du på vorspiel og har kjøpt øl for
alle pengene du har tilgjengelig kan du
kompensere med å spise store mengder
potetgull på vorset. I stedet for å kjøpe
med seg en Grandiosa som du setter i
ovnen kan du spise opp alt potetgullet,
så slipper du å betale for middag den
dagen. SK anbefaler at du tenker deg godt
om før du gjør dette fordi det kan av en
merkelig grunn bli litt upopulært blant
de andre gjestene.

For våre snusende lesere har vi også en
løsning! I stedet for å slutte å snuse kan
du bruke samme snus mange ganger!
Her er det helt opp til deg selv hvor
mye du kan spare. Med andre ord skal
du putte snusen oppi snusboksen i
stedet for å putte den under pulten på
forelesningssalen.

Har du hybel gjennom SiT vil en vask
av klær koste deg 20 kroner. Her er det
selvfølgelig penger å spare! Hvis man
bruker alle klærne sine dobbelt så lenge
som vanlig, så man bruker undertøyet
åtte dager på rad, vil man halvere
utgiftene til vasking. I tillegg kan man
bruke undertøyet på vranga, fordi ingen
andre enn deg selv ser dette, så da kan
man gå 16 dager med samme undertøy!

Hvis du til tider har frustrert deg
over de enorme utgiftene til salt og
pepper kan du endelig slappe av fordi
løsningen er her! Gå til McDonalds
eller Burger King og plukk med deg
drøssevis av salt- og pepperposer. Her
har du også muligheten til å gjøre
det samme med ketchup. Til slutt
kan vi i SK anbefale ketchupbegrene
til jellyshots. Med disse er det mye
lettere å løsne jellyshoten, så du
slipper problematikken rundt at den
henger fast i shoteglasset.

Penger spart: 100,-

Penger spart: 1000,-

Penger spart: 20,-

Penger spart: 1,-

GenFors

Kanzlerklukk

Bendik takker for seg!

Linjeforeningen Hennes Majestet Aarhønens hovedidé er at man ved dyrking av kameratskap skal
motarbeide fagidioti og bidra til berikelse av studentlivet. Hennes Majestet Aarhønen skal gjennom
sine arrangementer sørge for at byggstudentene utvikler seg sosialt så vel som faglig i løpet av årene
ved NTH/NTNU.
Torsdag 18. februar arrangers H. M. Aarhønens årlige generalforsamling. Det skal velges nye styremedlemmer, regnskap for 2015 skal godkjennes og budsjett 2016 presenteres. Det skal også stemmes
om reviderte statutter, badstueprosjektets fremtid og omstruktureringskomiteen skal legge frem sine
syn på omstrukturering.
GenFors starter 16:15 i S2 på Stripa. Om du ønsker å stille kan du skrive deg opp på en liste på Lerka,
eller du kan annonsere ditt kandidatur på selve dagen for maksimal dramatisk effekt.
Her er styrevervene som skal velges inn:

Hovedstyret

Industrikontakten
BedPres-Ansvarlig (1 år)
Styremedlem (2 år)
Styremedlem (2 år)
Styremedlem (2 år)

Kanzler
Ceremonimester (arrangement)
Skogvokter (fadderperiode)
Sjæfus Blæstus (blæsting)
Krosjef
Financeminister (økonomi)
Notarius Publicus (sekretær)
Nettmester (nettside)
Redacteur (Spikers Kårner)

Det er snart tid for generalforsamling,
og det er en spennende tid for linjeforeningen vår. Blir det bygging av badstue?
Vil det bli en strukturendring i oppbygningen av Aarhønen? Dette vil være noe
man kanskje vil kunne få svar på i løpet
av kvelden torsdag 18. februar om man
befinner seg i S2.

Dersom det skulle være noen spørsmål,
ikke nøl med å ta kontakt med enten meg
eller noen andre i de sittende styrene.
Ellers er det viktig å huske på at det ikke
er noen skam å tape et valg heller. Prøv på
det du har lyst til, selv om du vet du stiller
mot en sterk kandidat. Dette sitatet passer
ganske bra syntes jeg (Kilde: Google).

Håper at flest mulig av dere møter opp på
generalforsamling!
Jeg vil i tillegg takke alle som har gjort
året jeg har hatt som Kanzler så unikt!
Dere veit hvem dere er, yo. For siste gang
jeg kan signere slik i Spikers:
Med vennlig hilsen,
Bendik Fürst Mustad
Kanzler
H.M. Aarhønen, Bygningslinjens forening

Nytt fra programtillitsvalgte!
Hyttestyret
Godsbestyrer (Sjef)
Kasserer (økonomi)
Oppsynsmann
Hovmester

Krostyret

AKT

Ledes av Krosjefen som sitter i HS

Revysjef
Teknisk ansvarlig
Økonomiansvarlig
Styremedlem
Styremedlem

Barsjef
Økonomisjef
Innkjøpssjef

Kjære byggstudenter,

I tillegg skal det jo velges inn nye styrerepresentanter. Og her er spekteret
bredt i hva man kan stille til. Hytta, Kroa,
revyen, Industrikontakten, Fondsstyret
og Hovedstyret skal alle få (h/d)elvis nye
styrer som skal sette preg på hvordan
ting fungerer. Jeg anbefaler sterkt å ta en
titt og stille, både for sosial og personlig
vinning.

Semesterkort
Nytt i år er at man ikke får semesterkortet sendt i posten som tidligere. Det
har kommet en digital versjon og for å få
denne må man laste ned appen ”Studentbevis”. Denne finner man både på App
Store(IOS) og Google Play (Android).
For de som ikke har smart-telefon eller heller ønsker å ha semesterkortet i
papirform som tidligere, kan dette skaffes
hos studentservice. Studentservice finner
man på Stripa, og her kan man også be
om karakterutskrift.

Emnevalgsbrosjyre
Det arbeides også med å lage en emnevalgsbrosjyre som skal kunne gi byggstudenten en oversikt over hvilke studieretninger man kan velge mellom og hvilke
emner de inneholder. Brosjyren vil også
inneholde hovedprofiler for de respektive studieretningene som man senere
skal velge. Om noen studenter ønsker å
komme med innspill til hva de mener en
emnevalgsbrosjyre bør inneholde, så ikke
nøl med å ta kontakt. Heller ikke om du
skulle f.eks. ha trøbbel med valg av emne

eller ris/ros til forelesere og fag.
Vi har kontortid på Aarhønekontoret
fra kl 10-12 hver tirsdag, og det serveres
kaffe! Om dette ikke skulle passe, kan vi
nås på ptv@aarhonen.no.
Mvh
Kristoffer Torbjørnsen og Emmi C.
Kristensen

Dinas Pingvinhjørne

Tekst: Dina Eggum

Hei alle sammen! Håper alle har
hatt en fin ferie, og er klare for et
nytt semester!
Siden forrige Pingvinhjørne
har det vært både jul og nyttår,
og ikke minst en av de viktigste
dagene i året: Penguin Awareness
Day, som var den 20. januar! Det
er altså ikke selve pingvindagen,
den er nemlig 25. april. Tenk
så heldige de er, to dager i året
dedikert til seg!
I denne utgaven av Pingvinhjørnet skal
vi møte en som er skikkelig aware når
det gjelder pingviner. Han heter Alfred
Date, og er 109 år og bor i Australia.
Han er faktisk den eldste mannen i

Australia! Men det er virkelig ikke
poenget. Han er spesiell på grunn av sin
fantastiske hobby: nemlig å strikke små
søte gensere til Dvergpingvinene som
bor på Phillip Island. Ja, du leste riktig –
pingvingensere!
Hvorfor i alle dager trenger
pingviner å ha på genser spør du. Jo, det
er nemlig slik at på slutten av 90-tallet
og begynnelsen av 2000-tallet var det en
rekke oljeutslipp i området rundt Phillip
Island, der en av verdens største kolonier
med Dvergpingviner bor. Dvergpingviner
er forresten verdens minste pingviner, og
blir ikke større enn ca. 30 cm! Men, hvis
pingvinene får oljesøl på fjærene sine, vil
de (naturligvis) prøve å vaske det bort.
Når de gjør dette kan de få i seg giftig
olje, noe som selvfølgelig er kjempefarlig.
Dessuten vil oljen føre til at fjærene deres
klumper seg sammen, noe som gjør at

vann og kald luft kan komme i direkte
kontakt med huden til pingvinene. Dette
kan faktisk føre til at de blir nedkjølt,
noe som også er skikkelig farlig for
de bittesmå dvergpingvinene! Så for å
hindre slike skader, har stiftelsen
Penguinfoundation Philip Island satt i
gang dette fantastiske prosjektet med
små ullgensere for pingviner. Frivillige
strikkere fra hele verden, blant annet
Alfred på 109 år, har sendt inn så mange
bidrag at de nå har et stort lager med
små, spesialdesignede pingvinullgensere
i tilfelle et nytt oljeutslipp. Dersom en
pingvin får oljesøl på seg (det trenger
ikke være en større flekk enn en
tommelfingernegl!) blir de tatt hånd om
av Nature Parks’ Wildlife Clinic. Her får
de på seg ullgenser, og blir behandlet for
oljesølet. Ullgenseren varmer pingvinene,

sørger for at de ikke spiser oljen de har på
kroppen, og absorberer en del av oljen fra
fjærene. Når de er friske, settes de tilbake
ut i det fri. Genseren får de ikke ta med
seg da, selv om er er ganske kule.
Hvis noen av genserne som blir sendt inn
ikke passer til pingvinene, eller er av feil

type garn (altså ikke 100 % ull), blir de
solgt i en suvenirbutikk, og alle pengene
går tilbake til stiftelsen.
For de som er interesserte, kan man lese
mer om dvergpingviner og om arbeidet
til Penguinfoundation på linken nederst i
artikkelen. Her kan man faktisk adoptere

en pingvin også!!! Det betyr dessverre
ikke at man får ta den med hjem da, men
man kan hvertfall sørge for at den har det
skikkelig fint der den bor i Australia!
http://penguinfoundation.org.au

Where to stay
in Trondheim

I en tidligere utgave av Spikers Kårner, skrev jeg om ting man kunne gjøre i Trondheim som ny eller gammel student. Jeg regner med dere alle har oppsøkt alle severdighetene siden den gang, men fortvil ikke. Trondheim har enda mer å by på. Slik
jeg antydet forrige gang, er Trondheim som verden i miniatyr. Denne byen har
faktisk alt, det er kun skalaen som er annerledes.
I denne artikkelen har jeg fokusert på enkelte av bydelene og strøkene. Selv om
mange av dere sikkert har vært alle stedene, vil jeg anbefale å ta turen rundt i byen
å bli kjent. Som forrige gang, har jeg også nå sammenlignet alle eksemplene med
kjente eksempler rundt om i verden. Det er nå altså klart for å se på #WhereToStayInTrondheim !

Tekst: Erlend Rønningen

Illustrasjonsfoto: Ilabekken

Ila (Grünerløkka) (foto over)
Ung og frisk befolkning. Mangfoldig og
idyllisk. Yrende liv på solskinnsdager
med for eksempel grilling i parken. Jeg
drister meg til å betegne de to bydelene som eksempler på gentrifisering.
Denne effekten er et fancy navn på det
som skjer når gamle arbeiderklassestrøk
og/eller ghettoer opplever stor vekst i
boligprisene, og følgelig stor utskiftning
av befolkningen. Den sentrumsnære beliggenheten gjør rett og slett at bydelene
ikke lenger kan bli sett på som «shabby»,
men blir tvunget til å endre demografi.
Tidligere industri legges ned, og bohemer, kunstnere og hipstere flytter inn
i de gamle arbeiderboligene. Jo lenger
prosessen går, desto færre arbeidere og
innvandrere bor i bydelene. Enkelt vil
hevde at både Ila og Grünerløkka fortsatt
har et betydelig «ghetto-preg» over seg,
men trolig er de begge i en tidlig gentrifiseringsfase. På Ila finner man Steinerskolen i Trondheim, cafeen og baren
«Ila Brainnstasjon», samt Felleskjøpet.
Poenget er altså: Er du av typen som
elsker eurytmi, rødvin og økologisk mat?
Da er Ila stedet for deg.

Byåsen (Beverly Hills)
Byåsen er Trondheims svar på Los Angeles sin Residential Area. På en høyde
over byen, med storslagen utsikt over
alle lysene, ligger eneboligene og kaster
glans over åssiden. Her finnes de dyreste
husene i byen. Mange av dem har brosteinsbelagte gårdsplasser med gromme
sportsbiler. Og som om ikke det var nok,
ligger Trondheims (og kanskje Norges?)
fineste golfbane, med spektakulær utsikt
over store deler av kommunen. Men hva
med alle kjendisene? Det er jo det Beverly
Hills er mest kjent for. Vel, Trondheim
har sitt eget svar. På Byåsen bor nemlig
Petter Northug, Trønderkongen selv, i en
praktfull Villa. Og hvis han finner veien
dit på tur hjem fra Studio 26 i Audien
sin, kan han trolig vente seg nattmat av
sin butler. Vi får håpe at de fjerner den
rundkjøringen like nedenfor huset hans
for hans skyld.

Midtbyen (Manhattan)
I det innerste av det innerste ligger selve
indrefileten i Trondheim; Midtbyen.
Akkurat slik Manhattan er omkranset av
Hudson river og East river, er Midtbyen
omkranset av Nidelven. Begge bysentra
kan vise til imponerende høye byggverk. I
Midtbyen finner man faktisk hele fem- og
seks-etasjes høye bygninger! Den enkleste
måten å skue turister på begge stedene, er
å se hvem som titter opp på de kolossalt høye bygningene, istedenfor å vende
snuta fremover slik «de innfødte» gjør.
Okei sier du, Manhattan er kanskje en
smule større og mer imponerende. Dog,
alt er jo større i Amerika, så hva skulle
man forvente?

Solsiden (Aker brygge)
Konseptet er det samme. Vakkert
beliggende ved sjøen, i gamle havneog industrilokaler, ligger restaurantene
og utestedene som perler på en snor.
Parallellen til Aker brygge er pinlig
bemerkelsesverdig, i hvert fall for en
Østlending som undertegnede. Man kan
gjerne kalle Solsiden en kopi, men en ting
skal Trondheims-versjonen ha. Navnet er
uten tvil det mest fengende. Umiddelbart
høres «Solsiden» ut som stedet alle
pappaguttene fra Bærum bor. Ekstra
ironisk blir det også når det langt på vei
stemmer. Oljebarn oppvokst på solsiden
av samfunnet, som alltid har kommet
til dekket bord. Kanskje ikke så rart de
oppsøker slike steder, når pilsen koster
100 kroner halvliteren. Det er jo tross alt
prestisje i det.

Moholt (Miami Beach)
Et like stykke utenfor sentrum, i en livlig
atmosfære, finnes byens smeltedigel.
Miami Beach har kanskje finere fasade,
men konseptet er det samme også her.
Utledninger, og især utvekslingsstudenter, flokker seg sammen for å prøve å
gjenskape noe av atmosfæren hjemmefra.
Begge bydelene er kjent for sine ville
fester, som Moholts årlige Toga Party.
Ikke bare det, men festene varer gjerne
helt til soloppgang (i hvert fall på nach
på hyblene). Mens Miami Beach kan vise
til alle sine utesteder, kan Moholt vise til
sine «kjellere». Den nylige stengningen av
alle kjellerne skaper dog stor uro og usikkerhet. Tipper det neppe kunne skjedd i
«Land of the Free».

Gløshaugen (Cambridge)
Like utenfor bykjernen, kun avgrenset
av byens elv ligger de: Universitetsbydelene! Cambridge i Massachusetts i USA
er bydelen i Boston som huser verdens
beste universitet: Harvard. For mange i
Trondheim er derimot NTNU verdens
beste universitet, og sammenligningen er
dermed åpenbar. Bydelene huser begge
store campus, med en rekke vakre parker
og ærverdige byggverk. En forskjell er
likevel merkbar: Jeg tviler på at Harvard nettopp har fusjonert med tre små
høyskoler, hvorav to er på den ande
kanten av landet. I tillegg finnes det ikke
noe HIST i Boston. Nei, i Boston må de
nok levere øvingene sine alle mann.

Tekst: Mak Ćemalović

I julen som var kom ”Star Wars
Episode VII: The Force Awakens”
ut på kino. Spikers Kårner deltok
også i denne kulturelle hendinga,
og har anmeldt herlegdommen.
I desember som var kom ”Star Wars: The
Force Awakens” ut på kino, ei hending
mange gleda seg til i store delar av 2015.
Dersom du, som Spikers’ anmelder, såg
Star Wars som liten og blei (svulstig ordalarm) bergtatt av det beste eventyret på
denne siden av Askeladden som Kappåt
Med Trollet, så skjønner du kva eg
snakkar om. Star Wars er tilbake, og det
er til alt overmål ein knallbra film.
Det er mye å ta tak i i ”The Force
Awakens”. Heltane Finn og Rey
er ein svart mann og ei dame, og

skodespelarane, John Boyega og Daisey
har årevis med trening i å holde sinnet
Ridley, er vesentleg bedre enn dei i den
sitt i kontroll, lar Kylo det koke over både
orginale trilogien.
titt og ofte.
Dei er heltar for
Adam Driver
ein moderne
leverar på øverste
æra, og dei er
hylle, og hadde
heilhetlige og gode
det ikkje vore for
karakterar i tillegg.
at Rey fullstendig
Å lykkes med ein
stjel showet utover
av to ville ha vore
i filmen, så kunne
bra. Å få til begge
Kylo Ren segla opp
to er få filmar av
som ein ubestridt
denne skalaen
favoritt av dei
forunt.
nye karakterane i
Kylo Ren
denne filmen. Når
er overraskande
me først snakkar
emosjonelt plaga
om favorittar,
til skurk i ein
så må heiderleg
		- Mak Ćemalović
blockbuster å vere,
omtale også rettes
akkurat som Darth Vader for fleire tiår
til BB-8, den søtaste lille droiden i heile
sidan. Der Darth Vader tilsynelatende
universet. I tillegg til alt dette dukker

“Når me først
snakkar om
favorittar, så må
heiderleg omtale også
rettes til BB-8, den
søtaste lille droiden i
heile universet.”

alle kjente og kjære fjes opp. Han Solo.
Chewbacca. Luke. Leia. Milennium
Falcon, R2-D2 og C-3PO. Alt det gnålet
om at det er for mye ”fan service” kan du
ta med deg ein annan plass. Det er dette
dei som har venta på denne filmen har
komme for å se.
Tempoet er høgt heile vegen igjennom,
og det er utrulig kor fort to og ein halv
time eigentleg kan gå i ein kinosal. I ein
tid der det er fort gjort å sjekke mobilen
sjølv under ein halvtimes TV-serie,
lykkes ”The Force Awakens” med å halde
publikum på kanten av kinosetet heile
vegen igjennom. Sjølv om plottet vil virke
kjent for mange som har sett den orginale
trilogien, så er det til å akseptere at ting
går i syklusar også i Star Wars-universet.
Som Maz Kanata påpeiker
i filmen, så tar godt og vondt mange

formar opp gjennom tida, men som
regel bunnar det ut i det samme. At me
reintroduserast for eventyret i galaksen
langt borte for lenge, lenge siden på
denne måten er heilt fint det, og gjer at
filmen står godt på egne bein. Ein heilt
ny generasjon Star Wars-fans kan vekse
opp, uten å tvinges til å forhalde seg til
fortiden.
Men, alt dette er egentlig uvesentleg
når det kjem til The Force Awakens. La
Spikers Kårner introdusere deg for eit
venndiagram. Blå er bra folk, og folk som
liker Star Wars Episode VII er gul.

Som du kan sjå, er det 100% overlapp.
Spikers Kårner gir Star Wars: The
Force Awakens terningkast 6, 10/10
arbeidshjelmar og regissør J.J. Abrams
ståande applaus. Me gleder oss allereie til
neste!

Halv.ing.-festen

Bilder på denne dobbeltsiden:
foto.samfundet.no

La dem spise kake!
Nå som nyåret har passert,
pågangen på SiT treningssenter
subsidiert, og drømmen om
SK2016 fortsatt ligger langt i
bakhodet, er det jammen meg
på tide å bruke fritiden på noe
vettig. Nemlig KAKE. Så til dere
sunne, perfekte mennesker der
ute: bla om. Dette vil definitivt
ikke være innafor. Og til dere andre, vesentlig lykkeligere sjeler:
enjoy. Dette er veien til frelse.
Tekst: Inès Blomvågnes

Snickerskake

Hvit sjokoladekake med blåbær

Ingredienser:
2dl lys sirup
1dl sukker
250g peanøttsmør
1dl kokosmasse
1ss vaniljesukker
1l Kelloggs cornflakes
250g lys melkesjokolade (veganer: melkefri sjokolade funker fint)

Ingredienser:
100 g smør
120 g hvit sjokolade
2 egg
2 dl sukker
2 ts vaniljesukker
Saften av ½ sitron
Skallet til en ¼ sitron
2,5 dl hvetemel
3 dl / 300g blåbær
80g hvit sjokolade

Creds: Flora Pichler

Fremgansmåte:
Smelt sirup og sukker i kjele.
Bland i peanøttsmør, kokosmasse, vaniljesukker og cornflakes.
Hel blandingen i en form og la den stivne
litt.
Smelt sjokoladen og hell den over blandingen.
Avkjøl, gjerne i kjøleskap, til sjokoladen
er stivnet.

Creds: Astrid Østigård

Fremgangsmåte:
Smelt smøret sammen med sukkeret.
Avkjøl litt, og tilsett den hvite sjokoladen.
Rør til blandingen er jevn og ha i vaniljesukker, sitronsaft og sitronskall.
Pisk eggene, og ha i sjokoladeblandingen.
Tilsett til slutt melet og bland godt.
Hell røren i en liten langpanne dekket
med bakepapir.
Hakk resten av sjokoladen i små biter.
Spre blåbær og sjokolade jevnt over
deigen.
Stek kaken i ovnen ved 200 ° C i 35
minutter. Kaken skal være litt fuktig i
midten.
Avkjøl kaken før servering.
Protip:
Server vaniljeis til kaken <3
Utmerket til å lagre i kjøleskap eller
fryser.

Marmorkake

Creds: Det Søte Liv
Ingredienser:
200 g smør
250 g sukker
3 egg
250 g hvetemel
2 ts bakepulver
1 dl fløte
Vaniljerøre:
2 ts vaniljesukker
Sjokoladerøre:
2 ss kakao

Fremgangsmåte:
Pisk smør og sukker hvitt.
Pisk inn ett egg om gangen, ca. 1 min
mellom hver.
Sikt sammen hvetemel og bakepulver.
Bland det tørre i deigen, vekselsvis med
fløten.
Ha ca 1/3 av deigen i en egen bolle og rør
inn kakao.
Bland vaniljesukker i resterende 2/3 av
deigen.
Smør en avlang brødform (1 liter), eventuelt ha bakepapir oppi.
Fordel halvparten av lys deig i bunnen på
formen.
Ha over den mørke deigen.
Ha til slutt resten av den lyse deigen over.
Bruk en gaffel og ha den et par ganger
frem og tilbake gjennom røren, dette vil
lage en marmoreffekt.
Stek kaken ved 175°C i ca. 1 time (stikk
med kniv for å se om den er ferdig).
Avkjøl litt før servering. Skjæres i skiver.

Fusjon og kunnskap
for en bedre verden
Petter Tufte: Fakultettillitsvalgt
Foto: Mari Sunniva Skaug Sem

Ung herre #1: Petter Tufte

Tekst: Ane Vorhaug

Fusjonsforvirra

Fusjon. Fra nå av er det ikke lengre snakk om
«gamle NTH», men heller «gamle» og «nye»
NTNU. Med nærmere 40 000 studenter har nye
NTNU blitt Norges største utdanningsinstitusjon.
Fra fusjonen ble vedtatt våren 2015, har vi blitt
møtt med store ord og flotte løfter, men hva betyr
det egentlig for oss studenter? Det hele kan fort
bli forvirrende, og på en eller annen måte har
informasjonsstrømmen om prosessen på flere
plan unngått å nå ut til studentmassene. Vi i
Spikers Kårner skal derfor prøve å bekrefte og/

eller avkrefte noen av mytene og ryktene som har
oppstått i informasjonsvakuumet, noe vi tror alle
vil ha god nytte av!
For å få dette på det rene; når det kommer til
fusjonsspørsmål er vi ganske forvirra vi også.
Derfor har vi snakket med tre unge herrer
som har over gjennomsnittet god oversikt på
situasjonen og fusjonens progresjon så langt. Ny
fakultetsstruktur, studieforskrift og vitnemål er
noe av det som blir tatt opp; saker man absolutt
burde ha oversikt over. God lesning!

Hvorfor:
Fakultetstillitsvalgt på IVT-fakultetet.
Noe som mest sannsynlig vil få følger
for alle byggstudenter, er den nye
fakultetsstrukturen. Hvilke alternativer
er aktuelle, og hvilke konsekvenser kan
de forskjellige alternativene få?
Det er til nå foreslått to hovedmodeller, hvor en er bred og en er smal.
Det går på antallet fakulteter og størrelsene på disse. Vi vil uansett høre til et
teknologisk fakultet, men hovedendringen vil sannsynligvis være om vi kommer
under samme fakultet som arkitektur eller ikke. Antallet fakulteter og størrelsen
på disse vil ikke studentene merke så mye
til.
Etter at fakultetsstrukturen vedtas 15. februar så står instituttstrukturen
for tur. Det er ønskelig med et tak på ca.
10-12 institutter innad på det forhåpentligvis nye og samlede teknologi- og
arkitekturfakultetet for å hindre alt for
store institutter, slik at disse fortsatt kan
driftes slik som de beste/største instituttene i dag. Det betyr at en god del av
dagens IVT-institutter må endres for å
få bedre sammenknytning innen fagområder. Vi får nemlig inn omtrent like
mange bachelorstudenter som vi i dag
har på master, slik at «nye-IVT» nesten
dobles i størrelse.
I høst ble en underskriftskampanje mot
den nye studieforskriften delt og underskrevet flere tusen ganger, mot blant
annet den såkalte tre-gangers-regelen.
Hva ble resultatet av dette?
Etter mye om og men så fikk vi
til slutt en ny studieforskrift vi er godt
fornøyd med. Dette klarte vi ettersom
studentene viste et stort engasjement, og
vi argumenterte godt med synspunkter
mange i ledelsen hadde god forståelse
for. Nå er det blitt slik at vi har i utgangspunktet tre forsøk på eksamen, inkludert
kont., men man har mulighet for å søke
om ett fjerde forsøk, og igjen om et femte

med god begrunnelse. Dette gjelder også
mulighet for å forbedre karakteren i et
emne.
Hva annet er det verdt å vite om den
nye studieforskriften?
Det absolutt viktigste for dagens
studenter å vite er at det er den studieforskriften som er til gunst for studenten
som er gjeldende ut vårsemesteret 2016.
I spørsmål om tap av studierett, vil den
studieforskriften som er til gunst for
studenten gjelde ut studietiden. Det betyr
at for alle studenter som er tatt opp før
1.1.16 så har vi uendelig antall forsøk på
eksamen, samtidig som vi kan forbedre
karakterene flere ganger. Dette gjelder
også andre steder det vil være
konflikt mellom ny og
gammel studieforskrift,
hvor man står i fare
for å miste studieretten. For dagens
studenter er det
ingen endringer
til det negative,
men flere til
det positive.
For studenter som tas
opp etter
1.1.16 er
det kun den
nye studieforskriften som er
gjeldende.
(Les: Du
blir ny
student
hvis du
søker deg
inn på ny
linje med
opptak etter 1.1.16)
Studenter
på lavere
årstrinn

vil
over
tid
merke
en endring
som følge
av fusjonen.
Vil 4., og 5.
klassingene
få kjenne på
dette?
I
første omgang

Jone Trovåg: Leder for studenttinget.

er svaret nei. Målet med fusjonen er ikke
å endre ting raskt. Man ønsker endringer
som samfunnet og NTNU tjener på i
det lange løp. Et eksempel er satsing på
maritime fag og IT, ikke bare olje og fisk.
Det de vil merke er at flere går ut med
NTNU-vitnemål, og det bør kanskje
legges mer vekt på å spesifisere hvilken
linje og hvor du har studert. Det er viktig
å fortsatt opprettholde merkevaren som
sivilingeniør fra NTNU, og ikke snakke
seg ned to år til en «bygg-ingeniør». Det
er to år forskjell i studier på disse løpene
som er viktig å få frem da de svarer til to
forskjellige, men vel så viktige oppgaver i
samfunnet.
Hva ser du på som den største fordelen
med fusjon?
Det mest positive er at vi får inn
bachelorgrader innen de samme fagområdene vi har, samt en del nye fagområder
som kan hjelpe oss i å utvikle de aller
beste ingeniørene og sivilingeniørene,
som uansett skal jobbe sammen når de
er ute på jobb etter fullførte studier. Det
bidrar også til en mulighet til å rygge opp
i en del studieplaner og systemer som har
blitt noe tungrodd over mange år.
Er det noe du ser på som negativt med
fusjon?
Det mest negative på kort sikt
er at studentene ikke vet hva som skjer,
hvor de skal henvende seg og hva slags
rettigheter de har. Dette jobber vi mye
med å få ut, men er ingen enkel jobb når
ting skal diskuteres i det vide og brede før
det faktisk besluttes.

Ung herre #2: Jone Trovåg
Hvorfor:
Jone ble i november gjenvalgt som leder
for Studenttinget, og har fulgt fusjonen
over tid. Han har god oversikt over
hvordan studenter generelt påvirkes av
fusjonen.
Avgjørelsene rundt fakultetsstruktur
er rett rundt hjørnet. Hvilke andre
bestemmelser er det lurt å være klar
over?
Én ting som fortsatt ikke er
avgjort, er hvilke fag man kan ta på de
ulike institusjonene. Dette vil forhåpentligvis bli avklart til neste semester. Det
er mange morsomme datoer framover.
Som nevnt bestemmes ny fakultetsstruktur 15. februar ny fakultetsstruktur. Smal
struktur med få fakulteter vil føre til at
man må bruke lengre tid på neste nivå,
altså instituttene. Instituttstrukturen vil
i neste omgang bli behandlet i august
eller desember, avhengig av hvilken
fakultetsstruktur man går for.
Vil studentene på høyere årstrinn,
typisk 4. og 5. klassinger, merke noen
spesielle endringer før de blir ferdige
med sin utdanning?
I all hovedsak ikke. Omorganiseringer av studieprogrammer skal
heller ikke skje før i 2018. Når det gjelder
sisteårsstudentene fra høgskolene, er
det eneste de vil merke er at de vil få et
vitnemål fra NTNU.
Vil det se annerledes ut, med tanke på
hvordan «våre» vitnemål vil se ut?

Det skal de nok ikke. Det vanlige med NTNU er at du får vitnemål fra
fakultetet ditt, og det vil man fortsette
med. Og vi har gått bort ifra tanken med
fakulteter delt etter opprinnelige institusjoner, som for så vidt er det eneste man
har bestemt seg for, hva fakultetsstruktur
angår. Fakultetene vil spenne over byene,
og vi håper vi får tre eller fire fakulteter
også i Ålesund og Gjøvik, og det vil ikke
gi mening å skille vitnemålene innad i
fakultetene.
Vil undervisningen bli annerledes?
Ikke noe merkbart med det
første. Det som har vært vanlig på NTNU
til nå, er at undervisningen skal gjennomføres av professorer og førsteamanuensis, men man ser at fremover vil mye
av undervisningen tas av universitetslektorer på campus i Ålesund og Gjøvik. Det
er en endring i NTNUs utdanningspolitikk.
Hva ser du på som den største fordelen
med fusjon?
At NTNU får et mer helhetlig
studietilbud. Man får mulighet til å samkjøre flere utdanninger som uansett vil
jobbe sammen i arbeidslivet etterpå. For
eksempel ingeniører og sivilingeniører,
sykepleiere og leger, og lærere og lektorer.
Er det noe du ser på som negativt med
fusjon?
Hm, det har vært mye strid om
hvilke regler som skal gjelde, og det har
vært en liten innstramming på NTNU
studentenes muligheter, for å møtes på

Tore Hoven: Studieprogramleder ved bygg- og miljøteknikk.

halvveien. Men alt i alt er jeg fornøyd
med utfallet.

Ung herre #3: Tore Hoven

Hvorfor:
Studieprogramleder ved bygg- og
miljøteknikk.
Hvordan tror du den nye
fakultetsstrukturen vil påvirke bygg- og
miljøteknikk som linje?
Egentlig står selve studieprogrammene litt på egne ben, uavhengig av
både bred og smal struktur, og også instituttstrukturen. I dag består studieprogrammet av tre institutt; konstruksjon,
vann- og miljøteknikk, og bygg, anlegg
og transport, og studieprogrammet dekker alle de tre instituttene, uten at det er
noe problem i det hele tatt.
Tidligere er det nevnt at flere ønsker
et felles fakultet for bygg og arkitektur,
blant annet. Hvorfor er dette så gunstig,
og hva vil det bety?

Akkurat det har vært et ganske
stort ønske i fra bransjen. Bransjer ser
at når studentene trår inn i det virkelige liv, skal de i stor grad samarbeide
med arkitekter, spesielt med tanke på
store byggherrer og entreprenører er det
veldig vanlig, og de mener at vi samarbeider for lite med arkitektene gjennom
studietiden. På bygg tenker vi også at det
hadde vært veldig gunstig, det å komme
under samme fakultet som arkitekt, men
vi ønsker oss ikke et fakultet bestående av
kun bygg og arkitekt.
Vil fusjonen føre til en forandring av
studieløpet for bygg-studentene her på
Gløshaugen?
I utgangspunktet ikke. Det er en
felles oppfatning at vi ønsker å beholde
løpet slik det er i dag. Det vi kan jobbe
litt med, er overgangen fra de gamle
høgskolene, til masterprogrammet her.
Vi har allerede økt antallet på inntaket av
to-årlig master (4. og 5.klasse) fra 50-60,

som vi tok inn for 4-5 år siden, til nesten
100 i dag, og det er et tall vi ønsker å la
stå.
Hva ser du på som den største fordelen
med fusjon?
Jeg tror og vi også har en god
del å lære fra de nye lærestedene for på
noen områder er de veldig flinke. Videre
tror jeg vi kan samarbeide om ressursene,
spesielt med gamle HIST, der de kan utnyttes bedre med tanke på felles lab. Det
er absolutt en god del positive ting som
følger av fusjonen.
Er det noe du ser på som negativt med
fusjon?
Veldig lite. Etter at fusjonen ble
vedtatt var det bare å starte omstillingen,
og vi er allerede i gang med en dialog
med miljøene i både Gjøvik, Ålesund og
her i Trondheim. Alle virker veldig positive og ute etter å få til et godt samarbeid,
og det tror jeg blir bra

Tekst: Dina Eggum

Det er igjen duket for
Byggrevyen – og årets
revy, Så fjæra fyker, vil
bli den 19. i rekken. I
den forbindelse har jeg
snakket med revysjefen
selv, Petter Jakola (2).
Hvordan går det med forberedelsene til
årets revy – er alt under kontroll?
Nei alt er vel ikke under kontroll
akkurat nå, det er masse småting som
skal fikses nå de siste ukene frem mot
forestilling! Men de største og viktigste
tingene er under kontroll, resten er for
det meste småpirk! Det er alltid en mail
som må skrives, eller noe annet som må
fikses.
Når det gjelder sketsjer og innhold da?
Petter smiler og tenker seg litt
om før han svarer.
Jeg er imponert over
skrivelysten og kreativiteten til folk. Det
er så vanvittig mye bra som kommer frem
av ideer og sketsjer! Det er produsert
minst 150 sketsjer, mye bra, mye rart,
mye litt for tørr humor. Det er nesten leit
at vi ikke får vist frem alt, men da ville
revyen blitt litt i overkant lang…
Vi ler litt, og ser for oss en revy
på godt over fire timer og er enige om at
det er greit at den kuttes ned en god del.
Men Petter, hvorfor er det så gøy å være
med på Byggrevyen?
Hvor skal man begynne! Først
og fremst det sosiale. Man møter folk på
tvers av klassetrinn og gjenger, og man
tilbringer mye tid sammen. Dessuten

Se bildene fra revyen på neste
side hvis du ikke fikk sett den
live!

gjør vi alt selv, og alle som vil får være
med å bidra med det man måtte ønske.
Det er en unik fellesskapsfølelse, og
mestringsfølelsen av å være med på å
skape noe er utrolig.
Han blir sittende med et smil,
det stråler av øynene hans. Jeg kremter
litt, for å få han tilbake til intervjuet.
Hvor mange var med på revyen i år?
Vi kickstartet revyen på hyttetur
siste helgen i juleferien, der var vi ca. 65
stykker. Nå er det vel 85 som er med, og
bidrar med alt fra skuespill til band og
sang og dans, til velferd som passer på
blodsukkeret vårt, kostyme, transport,
rekvisitt, rigging av både teknikk og scene
+++.
Fortell litt om årets navn: Så fjæra
fyker.
Han klør seg i skjegget mens
han tenker. Kanskje funderer han på
om det må bort før forestilling, grunnet
strenge regler ved sminking.
Så fjæra fyker er et uttrykk som
kan bety at noe engasjerer. Det er nettopp
det vi ønsker med en revy – at folk blir
engasjerte! Det er et navn som kan tolkes
dit man selv ønsker! Når det gjelder tema
i tilknytning til navnet blir vi ikke låst til
noe spesielt, da Så fjæra fyker kan bety så

mangt. Jeg er veldig fornøyd!
Hva er den beste kvaliteten til
Byggrevyen?
Det er helt klart at det er så
mange som er med! Mange deltagere
betyr at man når et bredt publikum.
Det er jo gøy å se noen man kjenner
på scenen, eller se på en revy man vet
en venn har vært med på å produsere!
Men mange deltagere betyr også at en
mengde sketsjer produseres. Av de mange
sketsjene, der ikke alle er bra, vil det
alltid være enkelte gullkorn som kommer
frem. Mange deltagere betyr også mange
talenter, i form av sang, dans, skuespill og
musikere. En annen ting er at vi har en
lite høytidelig revy, der alle som vil skal
få være med på akkurat det de vil. Det er
for eksempel ingen audition for å stå på
scenen.
Hva gjør Byggrevyen til den beste
revyen på Gløs?
Petter ser stolt ut. Han er tydelig
enig i utsagnet om ”den beste revyen på
Gløs”.
Vi har et stort band med mye
trøkk! Dessuten er vi gode på å lage en
tight revy, der alt flyter på scenen. Vi har
vært heldige å ha med flinke folk som vet

når en sketsj bør kuttes ned, eventuelt
kuttes helt ut fra revyen. Disse har senere
lært opp andre, slik at til å se hva som må
kuttes ned eller ut. Vi har også flinke folk
på teknikk, som kan lære opp folk som
aldri har drevet med det før. Det har altså
blitt en fin erfaringsoverføring innad i
revyen!
Hva ser du mest frem til i den nærmeste
tiden?
Jeg ser frem til premieren. Det
blir gøy å se det ferdige produktet!
Første billettsalg til revyen var 1.
februar, og ryktene sier at både torsdagsog fredagsforestillingen ble utsolgt på 1,5
time. Hva føler du rundt dette?
Petter forteller at han syns det
var vanvittig kult at billettene gikk så
raskt unna. Han mener også at det ofte er
slik at revyen året før selger inn neste års
revy. Byggrevyen 2015 fikk mange gode
tilbakemeldinger.

Videre sier Petter at det er veldig
gøy at mange ønsker å ta turen for å se.
Jeg har også fått mange meldinger av folk
som ønsket å forhåndskjøpe billetter!
Man må jo nesten vurdere å sette opp
ekstraforestillinger neste år.
Det er jo snart generalforsamling i H.
M. Aarhønen. Hvorfor er AKT-styret,
altså Aarhønens Kulturelle Teater –
styret man bør søke?
Det beste er at man får være
med på alt rundt revyen. I tillegg får
man være med på mye annet gøy innad i
linjeforeningen, og noen ganger får man
være med på styrevors for eksempel.
Man har god tid til å planlegge- og ikke
minst glede seg til revyperioden i januar
og februar, som er AKT sin glansperiode.
En annen morsom ting er at man får
tilgang til kostymerommet! Og det er
kjekt i mange sammenhenger – man
trenger aldri å komme uten kostyme til

en temafest igjen!
Og hvilke styreverv er det?
I AKT-styret kan man stille
til verv som revysjef, teknisk ansvarlig,
økonomiansvarlig to styremedlemsverv.
De to styremedlemmene har de
siste årene vært faste stillinger som
kapellmester og innholdsansvarlig.
Hvis noen har noen spørsmål
er det bare å ta kontakt!
Vi i Spikers Kårner ønsker Petter,
øvrige AKT-medlemmer og resten av
revygjengen lykke til på premieren den
11. februar.
Dette intervjuet ble skrevet i uken før
revyforestillingene, så mange har vel fått
fasiten på hvordan det gikk!
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TINDER
- A match made in heaven

Illustrasjonsfoto: Slik kan
det se ut når man skal velge
om man sveiper til høyre
eller venstre.

Tekst: Helle Ragnete Fyhr Nilsen
Layout: Ole Kristian Rønning

Har du også funnet ut at NTNUs
kjærestegaranti ikke gjelder for
akkurat deg? Savner du å ha noen
å ligge i armkroken sammen
med å se på TV? Undertegnede
slet med samme situasjon i fjor,
og da hverken det å bli med i
redaksjonen, spille lacrosse eller
dra ned i bodegaen fungerte
bestemte jeg meg for å utvide
horisonten. Så i fjor høst fant jeg
derfor ut at datingappen «Tinder»
skulle testes ut.
Beskrivelsen til appen er ganske
grei, du kan bli kjent med nye
personer dersom det er en «match»
- altså at begge to liker hverandre.
Dette er da et greit utgangspunkt til
å bli kjent med «nye og interessante
mennesker» på.
Jeg var først ganske positiv, og
møtte på mange hyggelige gutter
som ønsket å slå av en hyggelig
prat. Etter hvert som jeg fikk flere
matcher, begynte det å komme
noen interessante meldinger.
Her er det flere ting som jeg

begynte å stusse litt på. For håret
mitt er både naturlig og klipt, men
det var godt å få det avkreftet i
tilfelle vi to eventuelt skulle dra
ut på en «tinderdate» sammen.
Heldigvis ble det ikke noe ut
av dette, da jeg fikk fortalt av ei
venninne hva faktisk en slik date
gikk ut på. Kanskje jeg var litt naiv
da jeg starta med tinder, med den
intensjonen at folk faktisk var ute
etter noe mer seriøst enn netflix
and chill?
Vel, jeg burde egentlig tatt hintet
første gang da meldinger som
dette poppet opp i chatten min:

Etter at jeg endelig hadde lært
meg va tinder egentlig gikk ut
på, ble jeg veldig usikker på om
jeg skulle fortsette med dette.
Men jeg ville jo da gjerne få meg
en kjæreste! Valget falt derfor på
å fortsette med tinder, selv om
situasjoner som eksempelet over
ofte dukket opp.
«Hva er dine intensjoner med
tinder?» var ofte de første

spørsmålene guttene stilte meg.
Da jeg sa at tinderdate ikke var
aktuelt, mistet jeg i alle fall 60%
av matchene. Trist, men det gikk
greit. Jeg var da ikke ute etter en
gris uansett.
Da jula begynte å nærme seg,
og eksamenstida kom starta
interessen for tinder å dabbe av.
Ikke engang en datingapp som
skulle hjelpe meg i drømmen om
å få meg fast følge. Det var vel sant
som mamma sa, at jeg var blitt for
sær til å få meg kjæreste?
Jeg hadde gitt opp. Heldigvis for
meg var det en som fant meg
interessant:
… men kanskje litt vel mye.
Jeg konkluderte med at dette
ikke var noe for meg, og sletta
hele greia. I starten av juleferien
var jeg ganske skuffa. Tenk, all
den chattinga på denne appen til
ingen nytte. Jeg velger å skylde på
tinder når jeg ser på hvordan årets
eksamen gikk.
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ynes du løpeturen, sykkelturen eller skituren blir
kjedelig? Tar du samme rute om og om igjen?
Savner du å bruke din høyre hjernehalvdel etter og
ha sittet dag ut og inn med med diverse øvinger? Slå
to fluer i en smekk og tren samtidig som du får utløp
for din kreativitet! Fenomenet kalles ”GPS-doodling”,
og blir mer og mer populært. Hva med å tegne eller
skrive noe over hele Gløshaugen?

erker du at julematen og alle de syv, tørre slagene som du kjedespiser gjennom
hele jula, fortsatt sitter rundt magen? Ble øl/ski forholdet i Åre vesentlig høyere
enn v/c-tallet for perfekt bygningsbetong? Har du gitt opp håpet om den etterlengtede
sommerkroppen? Hvis svaret er ”ja” på ett eller flere av disse spørsmålene; Frykt ikke,
det er fortsatt en god stund igjen til sommeren og SK2016 kan fortsatt være innen rekkevidde.
ange tilbringer starten av januar inne på et treningssenter. Det er vel og bra
det, men de fleste skyver bort nyttårsforsettene etter 1-2 uker. Og dette er fullt
forståelig, for hvor spennende er det egentlig å løfte vekter og gjøre repetisjon etter
repetisjon av samme treningsprogram? Heldigvis finnes det andre måter å trene på
enn å løpe på tredemølla, og jeg vil her presentere noen av mine forslag på å gjøre
treningen litt mer spennende

En 11 km høy sjiraff ved navn
”Garmina”

nspirasjon kan du blant annet finne fra Stephen
Lund, mannen som har syklet en strekning tilsvarende rundt halve jordkloden, høydemeter tilsvarende 17 ganger opp Mount Everest og tilbrakt 1700
timer på sykkelsetet for å tegne med GPS-en sin. Kun
fantasien (og muligens tiden) setter grenser!
Darth Vader vil at kraften skal være med deg under treningen

M

ange pleier å si at det viktigste er å konkurrere
med deg selv og ikke sammenligne deg selv
med alle andre, men alle vet jo at det føles mye bedre
å være best #denfølelsen. Men hva gjør du når du
faktisk ikke er best? Jo, du finner segmenter som
ingen andre, eller få, har løpt og blir KOM/QOM/får
CR (King of the mountain/Queen of the mountain/
Course record).

D
7 byggstudenter trosset januarkulden og fikk årets første bad overstått

u kan nemlig lage dine egne segmenter! Så løp/
gå/sykle/svøm/gå på ski på merkelige steder, last
det opp på internett, lag ditt eget segment, og bli best
uten problemer! Alt som trengs er en smarttelefon
eller en GPS-klokke/GPS-dings. Appen «Strava»
anbefales på det sterkeste.

Vær litt forsiktig med å uttale deg på direkte-TV om de perfekte løpeforholdene på glatt
vinterføre

V

Ingrid og Elisabeth (1. klasse) melder om fine fohold i Bymarka

interen er en perfekt tid for et forfriskende bad. Det
diskuteres i om dette er sunt eller ikke, men du føler deg
i hvert fall meget tøff og barsk. Billig er det og, faktisk helt
gratis. Visste du at den lengste svømmeturen under is som er
gjort av et menneske er på hele 76,2 meter? Vær litt oppmerksom på at dersom du har en hjertesykdom, burde du kanskje
unngå dette. I Storbritannia dør det faktisk årlig mellom 400
og 1000 personer mens de svømmer i kaldt vann. Dødsfallene skyldes hjerteinfarkt eller hjerneslag på grunn av plutselig
blodpropp eller alvorlig hjerteflimmer. På den positive siden;
svømmer man i så kaldt vann får man en følelse av sommertemperatur når man går opp på land, så du kan drømme deg
bort til varmere tider.

S

avner du å ha gym, aka. det beste faget, på skolen? Eller blir det kjedelig i lengden å pumpe på treningssenteret? Bli med
NTNUI mosjon på blant annet kanonball, basketball, volleyball, fotball, håndball og badminton, noe som arrangeres ca. hver
dag på idrettsbygget Gløshaugen eller i Dødens Dal.
Fortsatt ikke overbevist? Sjekk ut Vandrende Bjelke sitt turprogram for våren og sleng deg med på en tur (eller ti)!

Lykke til med sommerkroppen 2016!
(eventuelt 20179)

Årets Åretur

Eskild (3.): «Jeg teker meg på utveksling
til høsten, men jeg tror egentlig fristen
har gått ut.»
Vilde (1.) og Emil (1.) rotet på
Samfundet.
Gutt (2.) og jente (1.) hadde høylytt sex i
underkøya i Åre mens gutt (2.) lå våken
og overhørte alt.
Byggbang søker ny vokalist, men
tidspunktet er ukjent.
Julie (2.) og Eivind (3.) ble observert
hånd i hånd på vei hjem sammen halv to
natt til søndag.
Jente (2.) og gutt (3.) ble først observert
råklinende på grupperommet Golden
Gate før man fem minutter senere (19:40
fredag 22. januar) kunne høre
diverse lyder. De ble også observert
råklinende på samme grupperom til
samme tidspunkt to dager senere…

Tekst: Øyvind Fossum

Sent på 1100-tallet la kong
Sverre Jämtlands län under
den norske kronen, og selv om
fylket bare tilhørte Norge noen
hundre år, har vi ikke helt klart å
slippe taket i landområdene øst
for Trøndelag. Med små, årlige
felttog bestående av blant annet
byggstudenter fra Gløshaugen
inntas Jämtlands og Sveriges
vintersport-eldorado, Åre, i en
kort periode kalt «Skiweek».
Året 2016 var intet unntak, og
studentene fra Bygg- og miljøteknikk
stilte mannsterke, klare for fem dager
med ski, sosialt samvær og billig sprit.
Vår destinasjon, Åre, ligger bare to
og en halv time unna Trondheim, og
med godteposer til alle liggende klare
bussetene var stemningen upåklagelig
hele veien over grensa.

Tekst: Øyvind Fossum

Ved ankomst var det for enkelte så vidt
tid til å stikke hodet innom skiutleien
før alle hadde heiskortet på plass i
lomma. Den jevne byggstudent er som
kjent glad i å leke i snøen, og så godt
som hele reisefølget vendte kursen mot
nærmeste skiheis så raskt som overhodet
mulig. Selv om snødybden i anlegget
ikke var mer tilfredsstillende enn at
Åre by var dekket av konstant lyd fra
snøkanoner, kan forholdene sies å ha
vært upåklagelige. Med et bredt utvalg
nedfarter og heiser var det en enkel
sak for de fleste å slå i hjel noen timer
før stemningen på stedene som tilbød
afterski begynte å dra seg til.
Da heisene omsider sluttet å gå for
dagen tok andre av Åres tilbud over
stafettpinnen. Mens de færreste av
klientellet på Verandaen hadde skisko
på føttene, veide mange opp med
fargerike luer og skibriller på panna. På
Hotell Fjällgården litt lenger opp i lia,

kunne man nyte live musikk levert av
et koreansk boyband uten koreanske
medlemmer.
På kveldstid sverget de fleste
byggstudentene til Bygget, et
av Sveriges ledende steder på
kombinasjonen bagasjeoppbevaring og
nattklubbvirksomhet.
Selv om det til tider kunne være
antydninger til kø for å slippe inn vant
Bygget kunder ved å tilby varm drikke
mens man ventet.
Da alle hadde finregnet på kvoten var
det tid for å dra tilbake til Trondheim
igjen. Med en liten pause på veien fikk
alle anledning til å fylle opp de små
fryseskuffene her hjemme med bacon, en
mulighet få lot passere.
Samtlige Spikers har vært i kontakt med
kunne fortelle at Skiweek var vellykket,
og undertegnede er helt enig.
Tusen takk for turen!

«Jeg har alltid trodd at Silicon Valley var
pornoindustriens svar på Hollywood,»
Brit (2.)
“Denne vinen var smakløs. .... Eller den
smakte ikke så mye, så den var god.
Smakløs på en bra måte.” Andreas (6.)
Mak (3.) og Johanne (1.) gikk sammen
hjem etter julebordet.

akkurat semesterets første lapdance!»
Eirik (5.): «Du har sånn dødsnice
pupper.»
Det ryktes at Fredrik (5.) har skrevet
opp alfabetet for så å stryke ut
bokstavene til personer han har nedfelt.
Eirik (5.) og Eirik (5.) dro til Åre for å
ha LAN.
Det ble hørt at noen koste seg litt
ekstra på det ene soverommet under
revyhytteturen.
Det har kommet Redacteuren for
øret (og øyet) at den siste utgaven av
Byggromantikken har gjort susen!
Guttene i (5.) inviterte
førsteklassejentene på nach hver dag i
Åre, men med ukjent hell.
I følge kilder skal Jørgen (1.) ha byttet
navn på Facebook. Få eller ingen
kjenner til bakgrunnen for dette.
Leander (3.) og Line (3.) er
drømmeparet, skal vi tro ryktene.

Tekst: Håvard Eggen Kristiansen

Per (1.) og Camilla (1.) klinte til under
eksamensfesten.
“Jeg hater når folk klyper meg på rumpa,
så er det Andreas (3.)“ - Daniel (3.)

Oda og Edvard ble kåret til
eksamensperiodens minst diskrete par.

Hallvard (5.) var på date i Pirbadet.

Lars (3.) om eksamen: «Jeg har sykt
smude kandidatnummer i år!»

Det ryktes at Johanne (1.) og Eivind (2.)
har funnet en god tone.

Mats (5.) når Sofie (3.) strekker seg etter
pengeskrinet på Høna: «Der fikk jeg
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