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TAKK FOR DERE, TAKK FOR OSS, TAKK FOR MEG LEDER

H

va føler man når noe tar slutt? Når
russetida er over, når master’n er levert,
når arbeidskarrieren er over, hvordan
føles det? Det føles chill. Men samtidig er det
vemodig å ta farvel med en fantastisk tid. Nå
som Redacteurvervet er over, må jeg si at jeg
kjenner på disse to følelsene. Jeg chiller på
ettermiddagen, og gråter meg i søvn om natta.
Hva hadde Gløshaugen egentlig vært uten
linjeforeningsaviser? Ingen til å fortelle
sannheten om Gløs-studentene, ingen til å
avsløre tvillingsøskenene til byggstudentene, og
ingen til å rapportere om at Hovedstyret nå er
kasta i en pøl, og omsider vil slukne. Les alt om
dette i utgaven!
Hva vil det si å være del av Redactionen? Hardt
arbeid, blod, svette, tårer, sladderhunting og en
smule moro. Og Redacteur-stillingen, hva går
den ut på? Jeg vil påstå at det ikke ville vært feil
å kalle en Redacteur for en «Regicceur», eller
noe i den duren. Halvparten av vervet går jo
ut på å samle de aller beste lettkleddmodellene
(red.anm.: de som er lettest å overbevise/tvinge),
og regissere et bilde. Dessuten har makeup,
retusjering og virkelighetsfjernhet blitt så vanlig for fotocrewet vårt, at vi snart kan kalle oss
Vogue.
Til slutt, en stor takk til Hovedstyret for godt samarbeid og mye hygge, takk til
Næringslivsringen, Rektorpotten og H.M. Aarhønens Fond for økonomisk støtte, takk til
E&A Design for utvikling av Spikers Kårner-app, takk til Rema 1000 for råtne grønnsaker på
Taco Tequila, takk til leserne for at dere leser Spikers Kårner, og sist men ikke minst takk til
Redactionen for solid arbeid gjennom hele året. Takk for meg!

Generalforsamling
Nå nærmer vi oss årets største møte, og for de som ikke vet hva generalforsamling er
eller står på dørterskelen og tviler på å dra eller ei, les videre!
Når og hvor?
• 22. februar kl. 16.15
• S6 (Sentralbygget)
Hva skjer?
• Gjennomgang av årsmelding og regnskap for 2016 + budsjett for 2017
• Valg av leder til styrene 2017/2018 (AKT, Kro-, Hytte-, osv.)
• Enkel servering av snacks
Hvorfor møtet er viktig?
• Opprettholde demokratiet i linjeforeningen
• Få innblikk i økonomien bak
• Former morgensdagens linjeforening
Fint å vite før:
• Lese på saksliste som blir sendt ut 2 uker i forveien
• Nytt i år er at det er kun lederne av styrene som blir valgt.

Be there or be square!

Kanzlerklukk

M

an kan vel trygt si at det siste året har
vært begivenhetsrikt! Ute i den store
verden ser vi nå en ny mann ta på seg
tittelen som verdens mektigste. Den Gamle Stad har
blitt utvidet, og fusjonsprosessen er godt i gang. Ja,
til og med Aarhønen står foran en ny epoke nå når
omstruktureringen trer i kraft etter tre års arbeid.
Når jeg ser engasjementet ute blant
byggstudenter, er jeg ikke i tvil om at Aarhønen
kommer til å vokse i tiden framover. Aarhønen
trenger dem som ønsker å ta på seg verv, og være
med i gjenger og undergrupper Det er dere som er
grunnmuren i foreningen. Men Aarhønen trenger
også han som møter opp på bedriftspresentasjon
i en ellers travel hverdag. Hun som beskjedent
stikker hodet inn på kontoret Høna og spør etter en
kaffetår en tirsdags ettermiddag. Og dere som ser
behovet for å starte noe nytt, for dere er døren alltid åpen.
Et eksempel er Bygg Treningsgruppe som ble startet sist vår. I skrivende stund har gruppen 451 medlemmer,
som kanskje kunne tenke seg å være med deg på din neste treningsøkt. Så hvorfor ikke legge ut en post der?
Takk til alle sammen, og takk for meg. Jeg ønsker alle som stiller til valg på generalforsamling eller intervju lykke
til! Vi sees på Lerka, eller kanskje på løpetur!
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NEW YEAR, NEW ME

Tekst: Ola Spangen og Halvard Eiesland
Illustrasjon: Marte I. Midttun
Layout: Nina Bakken

E

ndelig. Nytt år, nye muligheter.
Jeg har så mange nyttårsforsetter
jeg skal holde, og i år skal jeg faktisk
klare det. Jeg skal bli den personen
jeg virkelig ønsker å være. Spise sunnere, trene mer, få bedre karakterer,
drikke mindre og generelt bli en
bedre versjon av meg selv. Alle disse
forsettene surrer gjennom hodet i
det jeg går opp trappene og inn i en
fullstappet turbuss. Det er tidlig på
morgenen, og datoen er 15. januar.
Bussen er på vei mot Åre. Turen jeg
har gledet meg til i en evighet er
endelig her. Den er kort, og i det vi
ankommer bestemmer vi oss for å
dra rett i bakken. Perfekt, tenker jeg.
Da får jeg litt mosjon og jeg blir bedre på ski. Det har jeg alltid ønsket
at jeg var.
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Fire dager senere vender bussen
tilbake til Trondheim fra syndeparadiset Åre. En sliten gjeng preger
bussturen og jeg ankommer til slutt
leiligheten min, etter å ha gått en liten tur fra Gløshaugen. Trappene opp
til tredje etasje føles tyngre ut enn
noen gang. Jeg låser opp og slenger fra meg bagen og ytterklærne i
gangen. Med tunge øyelokk og lett
hodepine setter jeg strak kurs mot
soverommet. I det jeg skal kle av
meg strømmer det kvitteringer fra
MAX-burger ut av bukselommene.
Jeg klipper av meg fire plastikkbånd
fra Bygget og legger meg i sengen før
jeg sovner umiddelbart.
I skrivende stund er klokken halv
ett. Jeg sto opp for en halv time siden

og har gått glipp av samtlige forelesninger. Fristen for å levere øvingen
i mekanikk gikk ut i det øyeblikket
jeg sto opp. Med motvillige bevegelser karrer jeg meg selv ut av sengen.
Til slutt får jeg slept kroppen inn på
badet for å tømme den for giftene
jeg fylte den med i Åre. I baderomsspeilet møter det meg et syn tristere
enn dødsfallet til Mufasa. Der står det
en levende fettklump med rufsete hår
og tåkegrå hud. Fettklumpen har så
store poser under øynene at han lett
kunne handlet inn for en familie på
fire for en uke. Jeg sukker høyt når
jeg innser at fettklumpen er meg og
labber bort mot sofaen. Det tar ikke
lang tid før bokstavene «NETFLIX»
lyser opp over pc-skjermen min. New
year, new me.

Fotograf: Stine S. Faanes
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Layout: Per Magnus Korslund

Tekst: Dina Eggum
Layout: Ole Kristian Rønning
Hei alle sammen, og godt nyttår! Håper alle sammen har hatt en flott juleferie, og ladet batteriene for et nytt semester. Selv er jeg i
gang med masteren (har hvertfall begynt å tenke på den!) – den handler dessverre skuffende lite om pingviner… Master betyr også
at studiene snart er ferdige for min del, og det er med tungt hjerte jeg sier at dette er den siste utgaven av Dinas Pingvinhjørne. Det
har vært en fin reise, og jeg håper dere alle har fått en litt ekstra kjærlighet for pingviner, og kanskje lært litt også!
Siste utgave med Dinas Pingvinhjørne tenkte jeg å dedikere til dere som er blitt skikkelige pingvin-fans, for vet dere hva? Det finnes
SÅ mye pingvin-ting å få kjøpt at det er bare å begynne å samle. For de ekstra store fansene kan man faktisk møte en pingvin også!
Kanskje flere til og med, hvis man er heldig.
Min personlige favoritt-pingvin-ting er bamsene. Under er et bilde av meg med min store drøm – TENK å ha en sånn?!
Ellers finnes det et stort utvalg pingvinsokker, og rundt juletider er det et overraskende stort utvalg av pingvingensere tilgjengelig
på markedet. Er du heldig finner du også morgenkåper – det gjorde jeg!

For dere som er ekstra gira, anbefaler jeg dere å dra på pingvinferd. Min kuleste opplevelse gjennom tidene var da jeg fikk hilse på
en EKTE pingvin i Cape Town! Her kan dere se hva jeg liker å omtale som «familiebildet» - hvor både jeg og min bedre halvdel har
fått hver vår lille pingvin å dulle med!
Like utenfor Cape Town kan man også risikere å møte på ville pingviner hvis man drar til stranden Boulders beach. Her svømmer
de rundt og lever livet – sykt digg å chille på stranden selvfølgelig! Her er det så mange pingviner at man må passe på å ikke kjøre
på dem! Se på skiltet her da! Det dukket også plutselig opp en liten rakker da vi skulle bade. Det var et helt magisk øyeblikk.
Det er ganske langt å dra til Cape Town for å se på pingviner da, og da har jeg en god nyhet: Akvariet i Bergen! Eller Ålesund da.
De har pingviner begge steder! I Bergen har de nettopp fått et flott nytt svømmebasseng der de kan bade og kose seg skikkelig. Se
på gjengen her da, de har det kult!
Da gjenstår det bare å takke for følget! Takk for meg,
PingvinDina out.
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Sauldos de Santiago
Tekst: Sofie Marie Steinkjer
Layout: Thea S. Johannessen
”Hvorfor valgte du å dra på utveksling til Chile?” får jeg
ofte spørsmål om. Jo, nå skal du høre. Jeg hadde lyst til å
gjøre noe annet, noe helt annet og nytt. Nytt språk, nytt
sted og ny kultur. Jeg skal innrømme at jeg ikke visste
veldig mye om verken Santiago eller Chile før jeg kom hit,
og desto større var den positive overraskelsen!
For en retningsforvirret sjel som aldri har bodd på noe
større sted enn Trondheim, var det litt av en overgang og
komme til Santiago. Dette viste seg å være en by med over
fem millioner mennesker og over en million løshunder.
Google Maps ble flittig brukt den første tiden, i likhet med
Google Translate. Noe som viste seg å være til stor nytte
med tanke på å finne retninger i Santiago var Andesfjellene
som raget over byen.
Jeg ankom Santiago i Juli, midt på vinteren her. Da tenker
de fleste kanskje at vinter i Sør-Amerika er null stress, men
jeg skal si deg det var kaldt. Det var kaldt ute, det var kaldt
på skolen og det var kaldt i leiligheten. Isolasjon er nemlig
en luksusvare her, i likhet med strøm til å varme opp husene. Løsningen min ble dermed å ta litt squats hver kveld
for å få varmen i tillegg til å sove med ganske mange lag.
Det funket utmerket! I tillegg ble jeg stamkunde på Starbucks der de kostet på seg å varme opp lokalene. Nå har det
blitt sommer og jeg er fortsatt stamkunde på Starbucks. Nå
er det derimot fordi de har aircondition.

Språket de snakker her er noe som minner om Spansk.
Selv med grunnleggende spanskkunnskaper fra før var det
veldig vanskelig å forstå noe som helst de første par månedene her. I Chile har de nemlig utviklet en helt særegen
måte å snakke på. Ikke nok med at de snakker fort og sløvt,
de unngår også å uttale de fleste s-er i ord (ordet ”después”
(etterpå) uttales for eksempel ”deh-pueh”). I tillegg har de
en hel mengde ord som bare finnes her, såkalt ”Chilenismo”. Ordet ”taco” som for oss nordmenn utelukkende betyr maten man gjerne spiser på fredager, har hele 3 vanlige
betydninger her. Som regel skjønner man hvilken taco det
er snakk om ut fra sammenhengen, men når man til tider
sliter selv med dette, ja da blir det vanskelig.
Til tross for alt dette, elsker jeg Chile. Grunnen til det er
enkel; folk her er snille og imøtekommende, Santiago har
alt man kan tenke seg, og naturen både rundt Santiago
og resten av Chile er fantastisk. På den ene siden har man
høye Andesfjell med flotte turmuligheter og skianlegg,
mens på den andre siden har man Stillehavet og nydelige
strender. Og dette ligger kun halvannen time fra Santiago.
Reiser man litt lengre finner man Atacama-ørkenen i nord,
Patagonia og Antarktis i sør og hele spekteret av naturlandskaper i mellom.

Cajon del Maipo, naturområde ikke langt fra Santiago

Jeg kunne skrevet uendelig mye mer om Chile, send meg
gjerne en melding om noen er interessert i å utveksle hit!

Hasta la vista
Ordliste
Chilensk

Spansk

Norsk

Al tiro
Inmediatamente Med en gang
Bacán
Estupendo
Kult
Cachai?
Entiendes?
Skjønner?
Carrete
Fiesta/Salir
Å feste/dra ut
Copete
?
Hvilken som helst alkoholholdig drikk
Caña
Resaca
”Hangover”
Choclo
Maíz
Mais
Fome
Aburrido
Kjedelig
Pololo/a
Novio/a
Kjæreste
Weón
Kompis/venn/dust/tulling/idiot/ting
Weón anses som ”nasjonalordet” i Chile og brukes til alt, hele tiden
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På toppen av en aktiv vulkan 8 timer sør for Santiago

Fantastiske klatremuligheter en time fra Santiago

9

Revystjernene

D

Tekst: Simen Wahlstrøm
Layout: Winnie Ma

u har kanskje sett dem på Lerkendalsbygget, men aldri turt å gå bort til dem. Aldri før har vel
begrepet «starstruck» passet bedre. Hvordan lever disse stjernene livene sine? Er de som oss?
Spikers Kårner gir deg svar på alle spørsmålene du har. Vi fikk et eksklusivt møte med to av
stjernene bak den største kulturelle begivenheten i 2017, nemlig Byggrevyen Ulv Ulv. Dette er fortellingen
om et sterkt møte med Marte Skibeli og Andreas Øyehaug.
Andreas Øyehaug, denne offentlige personen med
142 likerklikk på Facebook, har med tiden blitt en
av de største legendene fra Byggrevyen. Siden 2011
har han vært med på 8 revyer i forbindelse med
H.M. Aarhønen. Likevel vil nok de fleste forbinde
han med han som dasker rumper på immballet.
Marte Skibeli, bare 25 år, likevel rukket å erobre
store folkemengder med sitt enorme talent. Det
finnes ikke en scenekunst denne ikke behersker.
Tenk hvor stort potensiale hun har til å bli en av de
største legendene innen underholdning i moderne
tidsalder.
Nervøst møtte jeg opp på det avtalte møtestedet for
å møte to av mine største forbilder. At to så store
stjerner skulle være i samme rom samtidig var en
sensasjon i seg selv. De entret rommet samtidig, og
det var ingen tvil om at begge oste av selvtillit. Jeg
ble nervøs av å være i deres nærvær. Antakelig var
dette bare en av avtalene de hadde denne dagen.

Marte ser overlegent over på Andreas og utbryter:
«I år har jeg fem roller, hvorav én har replikker. Det
gjør meg kanskje til den største stjernen under årets
revy».
Som gamle folk flest begynte Andreas å snakke om
gamledager: «Før hadde jeg en del
lettkledde roller, men det var
da jeg var ung og kunne
spille på sex uten at
det ble creepy. Nå er
jeg med å skrive, er
skuespiller og er
bitter».

På spørsmålet om
hvordan det er å
bli gjenkjent overalt
svarer Marte at det
var gøy i starten, men at
det etter hvert ble mer en
belastning for talentet og hennes
Først måtte jeg avklare et mysterium som har plaget nærmeste. Hun har etter hvert blitt nødt til å gå
meg lenge. Andreas Øyehaug, du avsto fra å delta på med caps og se i bakken for å unngå fans. Andreas
«Byggrevyen 2015 – På utveksling», hvorfor det?
på den annen side, svarer at han bare synes det er
koselig. «Å skrive autografer er bare hyggelig når
«Det året gikk eg helt inn i rollen og faktisk var på
man er selvutnevnt PR-kåt», fortsetter han.
Utveksling. ... På Dragvoll. Du vet. Ett friår, med
andre fag, fikk meg kjæreste osv. Men det ble for
Underholdningsbransjen er ofte kjent for å ha et tøft
long distanse, funket ikke når eg flyttet ned igjen på miljø. Dette får jeg bekreftet av Marte.
Gløs. Så ja, om noen lurte så er eg singel».
«Ja, det var en beinhard konkurranse om å få disse
Marte reagerte tydelig på svaret til Andreas. Det
rollene. Jeg vil helst ikke nevne konkrete hendelser,
var derfor på tide å inkludere den andre stjernen i
men jeg kan si så mye som at det gikk hardt for seg
intervjuet. Hvor mange roller har du i Byggrevyen
på audition. Det er flere der jeg ikke har sett noe til
2017?
siden.»
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Det var tydelig
at dette var et
sårt tema.
Jeg kunne
skimte
en tåre i
øyekroken.
Hun
viste for
første gang
i intervjuet
menneskelige
egenskaper.
Andreas som har
vært med i sirkuset siden 2011,
orket ikke å nevne noe om alle brutalitetene han hadde vært
med på.

”Før hadde jeg en del
lettkledde roller, men det
var da jeg var ung og kunne
spille på sex uten at det ble
creepy.”
andreas øyehaug
Jeg prøvde derfor å få intervjuet over på noe
annet. Marte begynte å kikke utålmodig på
klokken. Intervjuet nærmet seg slutten. Likevel var
jeg nødt til å få fram noen hemmeligheter fra innsiden
avkjendismiljøet i Trondheim. «Så til det alle vil høre om:
sladder fra de elleville kjendis-festene!»
Når Marte begynner å fortelle om Aarhønekroa og «Dont
Stop Believin’» blir hun raskt avbrutt av Andreas som ser på
meg med hypnotisk blikk og kommer med en oppfordring:
«De festene kan ikke fortelles om, de må oppleves, så vil
anbefale alle lesere om å søke revyen neste år».

underholdning? «Jeg har som mål å komme på tv, jeg tror
reality-serier er noe for meg. Spesielt har jeg lyst til å være
med i Anno. Ha det bra, jeg må videre nå. Assistenten min
sender fakturaen på mail.»
Andreas var noe mer nonchalant. Han lente seg tilbake
for å drikke opp resten av kaffekoppen sin. Igjen kom den
høye alderen og erfaringen hans fram: «Etter min debut i
byggrevyen har eg faktisk vert på riksdekkende fjernsyn
opptil flere ganger, og det gav jo absolutt mersmak, så helt
utelukket er det nok ikke fra min side... Men det er jo ett
reelt problem at nesten ingen skjønner hva eg sier første
gang de prater med meg da.» (Noe undertegnede fikk erfare
flere ganger under intervjuet Journ. anm.)
Snart var også den siste stjernen ute av rommet. I ettertid
har møtet med disse revystjernene virkelig
gjort inntrykk på meg. Det tar på å
være i nærvær av to så store stjerner
samtidig. Selv om disse helt klart
er overmennesker, viste de også
tegn til menneskelige egenskaper.
Antakelig vil disse være med å
prege underholdningsbransjen i
Norge i mange år framover.
Én ting er i alle fall sikkert,
Byggrevyen er en kulturdyrkende
arena hvor artister kan utfolde
sine kunster i det uendelige. Her blir
drømmer og stjerner skapt. Derfor synes
jeg alle bør ta oppfordringen til Andreas
alvorlig, bli med på Byggrevyen neste år!
Spikers Kårner angrer for øvrig bittert på at størrelsen på
fakturaen ikke ble avklart på forhånd, da den ble betydelig
større enn antatt. Red. Anm

Nå reiste Marte seg fra stolen og var på vei ut. «Helt til slutt
Marte: hva tenker du om dine karrieremuligheter innenfor
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VERDENS FINESTE BADSTUE
Tekst: Bjørnar Valøen
Layout: Winnie Ma

V

elkommen til Halvards Heitestue

Er du en av dem som har pakket North Face-baggen
full av øl, snørt på deg Sneakersene og vandret de fire
kilometerne opp til Aarhønehytta i en halvmeter nysnø, for så å
finne ut at det er to grader kaldere inne i hytta enn utenfor? Slapp
av! Nå trenger du ikke lenger ligge hutrende under fem tepper
foran peisen som du aldri fikk fyrt opp i, og snorke frostrøyk
fordi du ikke tok med dunpose. Hytta har nemlig blitt utstyrt
med en ameisling© Harvia Legend 240. Dette beistet finner du i
Aarhønehyttas splitter nye badstue. OG her kan du grille loffen
din hele natten lang.

Byggeår

2016/17

Areal

18 kvm

Pøkefrekvens

3 Hz

Dim. pøkelast

350 kg

Dim. antall brukere

Alle som er på hytta

Budsjett

200.000 kr

Varmekilde

Vedfyring

## Når du jobber i samme rom som en glutenallergiker som
spiser alt annet enn glutenfritt.
## Når du sjekker sleep recorderen og finner 200 opptak fra
nattens romstering.
## Når du sprengfyrer i et døgn, men fortsatt må spise middagen
din foran peisen for ikke å fryse.
## Når du lørdag kl. 13 løper ned til parkeringsplassen og råkjører
til XL Bygg for å kjøpe alt man har glemt.
## Når du kommer inn fra 16 timer jobbing til varm middag og
kald øl kl.4 på natta.
## Når du søler lim på badstuovnen og må stable alle steinene på
nytt.
## Når du lager hull i dampsperra.
## Denfølelsen når du fyrer opp badstuen, setter deg godt til rette
og lar pungen stryke mot en smud benk, jekker en kald øl,
og nyter resultatet av et helt halvt års jobb.

Byggmester Josibassi Bob

Februar 2015 startet prosjekt HHH, allment kjent som byggetrinn
badstue. Etter 1,5 år prosjektering, som hovedsakelig besto av å
kose med materialprøver, startet byggingen ved semesterstart.
Nesten hver helg siden august har det vært dugnader, og over
1300 timer har blitt lagt ned i materiellbæring og bygging.
Halvard har vært prosjektleder og har hatt med seg Bjørnar
som økonomiansvarlig i badstukomiteen. To studenter innen
brokonstruksjon og vannrensing fikk heldigvis med seg Jostein
som byggeleder og sjefstømrer. Sammen har de tre utgjort
kjernen i prosjektet som totalt 35 personer har bidratt i.
Er du ikke en av de 35, men en av de mange som går ut fra dette
studiet uten å vite hvordan man fundamenterer eller hva faen en
toppsvill er for noe? Da burde du kanskje blitt med og bygd. Det
har vært et veldig gøy prosjekt hvor vi fikk 200.000 kr til å gjøre
ting vi virkelig ikke kan. Det har vært like sosialt, gøy og slitsomt
som å være med på byggrevyen.
#denfølelsen
## Når du mangler to bord på den ene veggen og det koster 5K å
etterbestille ekstra.
## Når du skal fundamentere i kraftig nedbør og forskalingen
fylles med vann raskere enn du greier å suge vannet ut
gjennom en hageslange.
## Når du har båret 3,5 tonn med materialer opp en søkkvåt myr
og du finner ut at du nå også må bære opp 4 tonn med grus i
Ludvigsekk.
## Når clutchen på Saaben ryker.
## Når pulken er stappfull, skiene er bakglatte, motbakkene er
lange og naboen suser forbi på snyskvatteren sin.
## Når du må mekle med kjæresten fordi hun mener du
prioriterer badstubygging foran henne.
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Ikke bare var vi avhengig av fantastiske byggstudenter, men også våre
sponsorer:

13

Illustrasjon: Marte I. Midttun
Layout: Per Magnus Korslund

Skilt ved fødselen?
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Nicholas Cage

Joachim Slotten (3.)

Anthony Hopkins

Gareth Bale

Jostein Tungevåg (2.)

Wolverine

Birger Meling

Eirik Moen (3.)

Jakob Oftebro

Tore Hoven

Andreas Øyehaug (8. elns)

Petter Engh (3.)
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Carl Christian Thodesen
Tekst: Kristoffer Torbjørnsen
Layout: Thea S. Johannessen

Carl Christian Thodesen, 36 år. Født i Egypt.
Ferdig utdannet i 2008 med en doktorgrad i asfalt fra Clemson University i USA. Når markedet
snudde valgte han å dra tilbake til Norge.

Navn: Carl Christian Thodesen
Alder: 36
Sivilstatus: Gift
Barn: 2
Fagretning: Asfalt
Uteksaminert: 2008. PhD ved Clemson University, USA.
Stilling: Instituttleder for Institutt for Bygg- og Miljøteknikk
Det er tidlig fredags morgen og det lyser fra
kontoret til Carl. Han vinker meg inn og jeg blir
ønsket en riktig god morgen. Det er ikke alltid like
lett å få tak i instituttlederen, men når man har
fått avtalt et møte i forkant, går alt som smurt. Vi
setter oss ned ved det lille møtebordet på kontoret
hans. Med asfaltprøver og litteratur rundt om i
hyllene, skjønner man raskt at han er lidenskapelig
opptatt av asfalt.
Det skal nevnes at vi møttes for første gang på
ekskursjonen til Singapore i 2015, så praten går
derfor i ett. Han er genuint interessert i hvordan
semesteret går og byggstudentenes synspunkt
vedrørende oppussingen av Lerkendalsbygget.
Carl humrer og ler, og drar paralleller til sin egen
studietid. Det er ikke så lenge siden han selv var
student.
Clemson University
Etter å ha fullført skolegangen på en italiensk videregående skole i Eritrea, fikk han stipend og turen
gikk videre til USA og Clemson University. Her
spilte han fotball for universitetet. Hybelen som
han delte med en svenske var like ved campus.
Carl forteller at det ikke bare ble skole og fotball.
Jeg ble proff på Mario Golf, Mario Kart 64 og
James Bond GoldenEye 007 på Nintendo 64.
På hybelen kunne de samles og konkurrere med
venner, men det er derimot ikke like mye tv-spill
på han i dag.
I ettertid kjøpte jeg en Xbox og prøvde å gjenskape
James Bond med Hitman, men det var ikke det
samme. Jeg hadde en kjæreste, som senere ble min
kone, og jeg jobbet med masteren. Tidspunktet
var forbi.
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Clemson Tigers caps godt plassert på hylla, et
minne fra studenttiden

Det var ikke noe integrert master på Clemson University, noe som betød at Carl måtte ta en 4-årig bachelor
før han kunne søke master. På samme måte som byggstudenter på NTNU må velge retning i 2.klasse, måtte
Carl velge en retning for master etter fullført bachelor.
- Jeg traff en professor som jeg likte, og for å kunne
ta master måtte jeg få et stipend igjen. Jeg fikk jobb på
laben til denne professoren og tok en master innenfor
bevegelse av vann. Det jeg opplevde da, var at ofte når
man velger en retning i studiet, så er det litt tilfeldig
hva man velger. Man går til en professor man liker
og som behandler deg på en fin måte. Jeg valgte faget
basert på det og er sånn sett veldig person avhengig.
Etter to år som masterstudent, jobb i lab og foreleser
i fluiddynamikk, fant Carl ut at vann kanskje ikke var
noe for ham likevel.
Jeg gikk på et kurs en dag og vi snakket om én differensiallikning hele dagen, og integrerte den opp og ned og
inn og ut.
Carl peker hit og dit og rister litt forsiktig på hodet. Det
var et ønske om noe mere håndfast og veien videre var
også denne gangen gjennom en professor Carl kjente
på instituttet. Han ble tilbudt å bli PhD-student og tok
den sjansen.
Dette med asfalt var noe for meg. Jeg lagde prøver
i laben og testet disse. Doktorgraden var innenfor
gummimodifisert asfalt, som er de gummipelletsene
man finner på kunstgressbanen. Det gjør asfalten mer
elastisk og det fungerer veldig bra i områder med høy
temperatur som f.eks. i ørkenen.

En ny start
I 2008 ble Carl ferdig med doktorgraden, var
nygift og kona var også ferdig med sin utdannelse.
Ferden gikk videre til Arizona der han jobbet med
å produsere asfalt. Så kom økonomikrisen og dette
påvirket markedet. Valget sto dermed mellom å
bli i USA eller dra til et nytt sted. Det endte med
Norge og SINTEF her på Lerkendalsbygget.
Vi pakket ned livet vårt samt to hunder og en katt
og dro til Trondheim. Vi hadde aldri vært her før
og hadde ikke et sted å bo. Når jeg tenker tilbake,
er jeg imponert og sjokkert over at vi gjorde det.
Carl lener seg tilbake i stolen og det er tydelig at
han mimrer noen år tilbake med et stort smil om
munnen. Ikke mange årene etterpå dukket stillingen som instituttleder for BAT (bygg, anlegg og
transport) opp, og Carl måtte dermed gi litt slipp
på asfalten.
Jeg har ingen lederutdanning. Jeg er en asfaltforsker, men gjennom å ha gjort flere forskjellige ting,
så lærer man av andre og personene rundt seg.
«Learning by doing»; enten så lykkes man, eller
ikke. Det viktigste er å tørre å prøve og feile.
Oppussing av instituttet
Carl ramser opp noen av oppgavene som instituttleder og forteller meg at en av hans viktigste
oppgaver er å bidra med forelesere ved studiet
bygg- og miljøteknikk, i tillegg til å sørge for
god utvikling og økonomisk framdrift i instituttet. Mange motiverte og dedikerte studenter
gjør arbeidsdagene interessante. Fra 01.01.17 ble
BAT- instituttet slått sammen med vann og miljø,
i tillegg til faggruppen for bygg bachelor på gamle
HiST. Det nye navnet ble institutt for bygg- og
miljøteknikk (IBM) og Carl ble leder for dette.
Flere har sikkert lagt merke til at instituttet har
blitt pusset opp over jul og her var Carl den store
drivkraften.

Jeg synes det er viktig at studentene har en
identitet og vet hvem vi er og hva vi driver med.
De nye bildene på veggen representerer hva vi
driver med innen både fag og forskning. Tanken
med stolene og bordene er å tilrettelegge for dere.
Motiverte studenter er det vi lever av og det er
viktig for oss og for meg. Når jeg ser folk sitter her
blir jeg glad og vi prøver å skape et «community»
der studentene er komfortable med å være her og
løse oppgaver sammen. Hvis det er behov for å
stille spørsmål, så er turen bort til professorer og
forelesere kort.
Det er ikke vanskelig å forstå at Carl er veldig
opptatt av hvordan studentene har det på instituttet han leder og han blir veldig engasjert rundt
akkurat dette temaet. Han ønsker et institutt og
studieprogram som tenker personer og bygger
folk opp.
Når dere går ut herfra ønsker jeg at dere har
følelsen av at dere har et lag og at dere er en del
av et sosialt nettverk. Dersom dere en dag skulle
finne ut; «Nei, det var ikke dette jeg ønsket. Jeg
kan ringe han kompisen min fra byggstudiet: ja,
her var det en mulighet!». Vi ønsker å bygge opp
et miljø som fungerer på den måten, og i stor grad
gjør det det.
Intervjuet går mot slutten og Carl må gjøre dagens
siste gjøremål før det er helg med familien. Jeg
takker for intervjuet og ønsket en god helg!

Kort om Carl Christian Thodesen
Hva er den viktigste avgjørelsen du har tatt?
Giftet meg med kona
Hva er det beste rådet noen har gitt deg?
Det er gjennom tøffe tider du blir sterkere som person.
Hva er du mest stolt over?
Mine barn
Hva er din største svakhet?
Har litt for stort fokus på de store bevegelsene og litt
for lite fokus på detaljene.
Yndlingsserie?
The Wire
Leser nå?
Debriefing the President: The Interrogation of Saddam
Hussein

Carl på kontoret, mon tro det alltid er så ryddig?

19

NÅR TIDEN ER INNE
Tekst: Marcus Nilsen
Illustrasjon: Marte I. Midttun
Layout: Thea S. Johannessen

Sitter i veikanten.
Gutten. Med en
blomsterbukett i hånden, er
bier svirrende rundt i
solskinnsfylt vær. Vær.
Venter på.
Venter på nektar.
Vil, vil, men får det ikke
til. Som han
venter. Venter på jenta på
sykkelen. Tiden,
vil tiden komme,
tiden som i hans
lomme.
Tar klokka, er
tiden inne? Nei,
nei svar får han ikke.
Biene er borte, mens
tiden. Tikke, tikker, tikket.
Er tiden inne. Han undrer.
Undrer.

Undrer på når
jenta kommer.
Sykkelen plinger. Jenta.
De ser på
hverandre. I
øynene. Blå, blanke. Vakre.
Vakre øyne.
Han står der
nå. Nervøs, kribler som
bier.
Stå eller
gå? Svar er ikke
der, men forelskelse er
nær.
Tiden er inne.
Inne.
Bier svirrende
rundt. To. Svirrer om
hverandre. Forelskelse er det.
Som
hun og han.
Nå er de kone og ektemann.
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Hør diktet
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FEM KJAPPE OM
Redactionen har sjekket hva byggstudenter

AARHØNELEKENE
Anders (5.)

tenker om Aarhønelekene!

1.Trakten, definitivt!
2.Jeg er ikke sikker, det var så mye gøy som

1.Hvilken øvelse er du best i; trakten, runden, eller skihopp?
2.Hva er det gøyeste du har opplevd på ÅL?
3.Hva er det mest kreative ÅL-kostymet du har sett?
4.Hvem var den største fyllehunden?
5 .Hva mener du er viktigst å pakke med seg?

Tekst: Sofie E. Karlsen
Layout: Nina Bakken

skjedde.
3.Han som var en Cheez Doodles-pose.
4.Rolf, han var i en klasse for seg selv.
5.Kalkulator og SI-tabell, slik at man kan regne ut
promille!

Mari (3.)
Mari (3.)

1.Trakten.
2.Det må være snøballkastingen, veldig gøy!
3. 5.-klassegjengen med forskjellige typer ansiktssminke. De

1.Jeg er litt usikker, tror jeg må si runden!
2.Jordbærkostymet! Det var fantastisk.

var søte!

3.Swing på hytta! Ceremonimester hadde en kjempe-

4.Rolf! Han ble sendt hjem med taxi.
5.Mye drikke, og badetøy til badstua.

bra swingliste.

4.Rolf. Synd han ikke går her lengre.
5.Innesko og lommelerke. Bortsett fra at lommelerke
er forbudt på Studenterhytta da

Bjørnar (4.)
1.Det er runden, jeg går for å vinne! Som regjerende mester

Dina (5.)

2.Da Vilde kom brasende inn i guttegarderoben etter
badstua.

1.Jeg er sykt god på trakten! Jeg vant over en som er
dobbelt så stor som meg.

må jeg forsvare tittelen min.

3.Han som hadde kledd seg ut som om han rei på en dinosaur.
4.Jeg gir delt seier til Auden og Håvard, som skulle ta kassa. De slokna i hver sin seng.
5.Ski.
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2.Alt er veldig gøy! Det er jo en av årets happenings!
3.Det var mange kreative, så jeg er ikke sikker.
4.Rolf!
5.Skiftetøy til middag, lommelerke og badetøy.
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GLØSSAFARI
Tekst: Erlend Rønningen
Illustrasjon: Marte I. Midttun
Layout: Nina Bakken

H

jertelig velkommen til denne reiseskildringen! I dag får dere være med å titte nærmere på noen
av våre artsfrender i den store og uoversiktlige jungelen kjent som Gløshaugen. Som byggstudenter og beboere i den perifere sonen av utbredelsesområdet, er det ofte lett å føle seg fremmed når
man klatrer helt opp på haugen. Derfor vil jeg presentere haugens beboere på en informativ måte, slik at
de lett kan gjenkjennes og klassifiseres. PS: Selv om vesenenes egenskaper gjør at de danner et biologisk
felleskap, er det likevel viktig å huske på at det finnes enkeltindivider som ikke oppfyller kriteriene. Tendensen er likevel at egenskapene opptrer oftere hos de gitte gruppene, og at generaliseringer derfor kan
legitimeres. Undertegnede tar likevel ikke ansvar for de mulige konsekvensene fordomsfull atferd kan gi.

Latinsk navn: Petros ummus

Norsk navn: Petroleumer (?)
Habitat: Geologibygget
Ernæring: Kjøttetere
Sted for parring: Stavanger
Egenskaper: Intelligente og hardtarbeidende
individer. Motiveres av belønning. NB: Denne
arten er på den offisielle rødlisten over utrydningstruede arter. Populasjonskontroll og avl
er derfor nødvendige tiltak NTNUs ledelse har
iverksatt.

Latinsk navn: Daturus studentin
Norsk navn: Datastudent
Habitat: IT-bygget
Ernæring: Altetere
Sted for parring: The Gathering Egenskaper:
Ekstrem evne til å konsentrere seg. Flittige
og arbeidsomme. Dog ikke glad i å anstrenge seg fysisk. Kan kontaktes når de ikke
befinner seg i den virtuelle virkeligheten

Latinsk navn: Fyssus Mattematicus
Norsk navn: Fysmatter
Habitat: Realfagbygget
Ernæring: Alteter
Sted for parring: Den lokale sjakklubben
Egenskaper: Intelligente vesener. Trives best i små grupper. Blir lett påvirket av etanol, og inntrer da en atskillig
mer sosial form. Livnærer seg av å selge kompendier til
stakkarslige nybegynnerstudenter.

Latinsk navn: Arcus tekticus
Norsk navn: Arkitektstudent
Habitat: Skiboli
Ernæring: Planteetere
Sted for parring: Tegnesalen Egenskaper: Kreative
og særegne. Kan ofte observeres med hatt, skjerf,
hornbriller og lignende. Skjegg og langt hår er
vanlig hos de mannlige utgavene.

Latinsk navn: Energias environmentes
Norsk navn: EMIL-ere
Habitat: El-bygget
Ernæring: Planteetere Sted for parring: Skogen
Egenskaper: Særdeles jordnære flokkdyr. Jordnær må
her også tolkes bokstavelig. EMIL-ere er glade i den
rene og uberørte naturen. På mange måter minner
de om beveren. Tilsynelatende naturelskere, men står
gjerne bak naturinngrep som dambygging likevel.

Latinsk navn: Induss Ekonitus
Norsk navn: Indøker Habitat: Kjelbygget
Ernæring: Kjøtteter
Sted for parring: Porschen til far
Egenskaper: Svært sosiale og utadvendte
sjeler. Har en dragning mot alt som glitrer.
Ekstremt forfengelige. Jakter kontinuerlig
etter en partner. Effektive samlere.
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Oppdatering er ute på AppStore og GooglePlay! Last ned og få med deg de saftige
nyhetene som aldri ble vist i utgaven

Sladder
Vetle (1.) inngikk en liten «Kalmarunion» med den svenske studenten Frida.

Jonas (2.) og Hilde (2.) er kanskje vårt
ferskeste byggpar.

Erik (2.) og Mats (2.) holdt alkoholnivået
oppe gjennom hele Åre, bokstavelig talt.
De sto opp hver tredje time hele natten
for å ta seg en enhet, for så å legge seg
igjen. Dedikert!

To gjengangere i sladderspalten, har
nå funnet kjærligheten. Men ikke med
hverandre slik som før! Vilde (2.) har slått
seg til ro med en stor, kjekk og ukjent kar.
Og Emil (2.) er skikkelig sammen med
Hilde (1.).

Ryktene sier at Fredrikke (1.) stakk tunga
si ned i gapet på opptil flere førstissboys
på Bygget på samme kveld. Litt av en
bragd!
Ryktene skal ha det til at professor Vikas
Thakur lukter på en Høyhetstittel, etter at
han smelte opp med sju/åtte poser twist i
geoteknikkforelesning.

Har Erik (1.) og Henrik (1.) konvertert til indøk?

Slik varmer Hedda (marin) opp til Regat26
taen. Byggstudenter, trapp opp, ÅL er like
rundt hjørnet.

Haakon (1.) og Jenny (1.) koste seg litt
ekstra en romantisk kveld i Åre.
Ryktes at Skogvokter og Morten (2.) svidde av 5000 på Broken-effekter.
Mats (2.) ble vekket opp av utleieren i
skiboden, da han forsov seg ved utsjekk.

Byggsudent tar låta Sjeiken 2016 bokstavelig. Her på vei «under bordet»

Henrik (1.) dro med seg ei Henriette fra
emil hjem for et par uker siden. Ble det
sengepolka eller ei? Redactionen har vært
i kontakt med Henriette, og dessverre
svarte hun nei...
Ryktes om rampestreker og sengekos av
Daniel (1.) og Ingvild (1.)
Truls (2.) tok rotta på tinderchick med en
over middels sprek bakdel
No e det på’an igjen, for Sigrid (2.) og
Eirik (2.)
Oda (1.) og Torkel (2.) er hvis vi skal tro
ryktesprederen ”ish” sammen. Redactionen vil påstå at det er noe mer, og sender
derfor sine gratulasjoner til dem begge.

Gay is the new straight. Per (2.) og
Henning (2.) beviser det, den ene hakket mer komfortabel enn den andre

Førstiss kvier seg på ingen måte for å vise
resultatet etter rumpepump på Sit

Har Gran (2.) mistet tronen? Fuckboy
Fålun her med Elise Sophie (2.) og Serine
(2.)

Kristoffer (4.) viser hva lillesøster
pleier å gjøre

Jeg dør.

Sist observert på Hennes
Majestets Bursdagsfest

Maria (1.) så ikke for seg å bli blitzet av sladderhunters, da hun tok
med seg Andreas (1.) og Haakon (1.) hjem

«Tenker jeg smiler og ler, så får vi se
hva som skjer…»

Fire gode venner oppi et tre

Siggaren Jon (1.) på vei ned

Vi skal bare…

Sigurd (1.) på hårproduktjakt
dagen etter ting skeia litt ut

Når du vil drikke mer, men er
for full…

Jens (2.) med ei et par størrelser mindre djåm på parti

… nake litt

Rabagasten Anna (1.) kastet vilt rundt seg
med stjålen eddik og mel. Byggstudenten
Aslaug (1.) ble dermed vaskedamestudent.

Pizza, pac og damær
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