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Hei igjen. Da var det klart for siste Spikers før sommerferien.
Deilig å kunne ta i bruk ordet ferie, selv om det er mye arbeid
og mange feller som står mellom akkurat nå og den tid. Jeg er
glad for å høre at det er mange i første som har meldt seg
som faddere til fadderperioden, men det er fortsatt plass til
flere. Det gjelder også for tredje klasse. Om man vil bli fadder
er det bare å sende en mail til hoifors@stud.ntnu.no.
Som redacteur gleder jeg meg veldig til å dekke
fadderperioden, og jeg kan love at for alle de som ikke er her
og opplever den skal de kunne lese om absolutt alt i Spikers
Kårner når de kommer tilbake til byen.
Til slutt vil jeg minne om at
det fortsatt er en ledig stilling
som sladderspaltist. Jeg vil
også beklage på det
sterkeste at vår kjære regent
ble omtalt som H.H.
Vandrende Ullteppe i forrige
Spikers, og ikke som han
egentlig heter: H.H. Snikende
Ullteppe.

Fredrik Hausmann
Redacteur, H.M. Aarhønen
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Kjære kyll.inger og andre jordiske!
Vel hjemme fra Malaysia og omegn med nye inntrykk i bagasjen er det fint
å være tilbake med arbeid i linjeforeningen. Siden forrige utgave av
Spikers har det foregått en del ting. Vi arrangerte ÅL med stor suksess (rett
før forrige Spikers ja, men omtalen er å lese i denne utgaven) og det nye
Hovedstyret overnattet og ryddet dagen derpå som tradisjonen sier. Til og
med frokosten ble en fest ettersom samtlige fortsatt hadde temmelig høy
promille! Det ble gjennomført ekstraordinær generalforsamling der vi bl.a.
fikk valgt det nye AKTstyret. Kjelleren arrangerte Full før Barne-TV.
Russefesten har gått av stabelen. ByggBang spilte konsert på Låfte på
Samfundet. Vandrende Bjelke har hatt topptur/ekspedisjon til Snøhetta.
Femteklasse nærmer seg innlevering av hovedoppgaven og førsteklasse
er et skritt nærmere å fullføre sitt første år her på haugen. Våren er sannelig
en travel tid.
Det er gledelig å se at så mange har lyst til å være faddere til
høsten. Planleggingen av fadderperioden er godt i gang og vi regner med
at vi skal greie å ta godt imot de nye Råtne Ægg og sørge for at de blir
noen gode kyll.inger.
Avslutningsvis vil jeg si et par ting:
- Ikke slit dere helt ut i eksamenstida! Det er tross alt vår og våren er til
for å nytes med grilling i parken og andre trivelige uteaktiviteter.
- Hver torsdag fra tolv til to har Hovedstyret kontortid og da er det
bare å ta turen innom Høna for en
kaffekopp og en kakebit helt uten
omkostninger. Vi er ikke skumle og
døra står åpen!
- Ettersom dette sannsynligvis blir siste
Spikers før sommeren vil jeg ønske
alle lykke til med eksamener og en
god sommer!
Nå-er-det-endelig-snart-sommer-klukk fra
Morten Engen
Kanzler i H.M. Aarhønen
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Skål alle sammen!
Som ny Krosjef vil jeg ønske alle velkommen til vår alles smekre
drekkebule! Arrangementene er dessverre over for denne gang,
men vi kommer sterkt tilbake til høsten hvor det hele blåses i gang
med en heidundranes fadderperiode! Den videre planen for høsten
er å få i gang en regelmessig happening på kjelleren så de glade
byggstudenter kan samles for å bli enda gladere. Jeg kommer
tilbake senere med en full oversikt over alt som vil skje i Kjellerens
regi neste semester!
Vi i Krostyret har hatt en hel del å gjøre etter vi tok over: Vi har
arrangert et vellykket ÅL, Full Før Barne-TV og Russefest (som kanskje
gikk litt over styr). Men gøy har det vært, og vi gleder oss allerede til
neste semester!
OBS!OBS! Jeg vil gjerne benytte anledningen til å oppfordre alle
kjære byggstudenter til å ikke utføre herverk på egen kjeller. Det er
ikke snilt! Vår stakkars vedlikeholdssjef blir
dessuten så grinete når han faktisk må
gjøre jobben sin.
Tilslutt vil jeg gjerne rette en takk til alle som
har stilt opp i vår med stor drikkelyst og
hjulpet oss å løfte den nærmest
konkursslåtte kjelleren tilbake til topps!
Håper vi ser dere alle igjen til høsten
Lykke til på eksamen! Vi sees til konten i
august!
Madeleine Brandt
Krosjef, H.M. Aarhønen
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ÅL
Skrevet av Joakim C. Sellevold. Foto: Eirik P. Teige
Tradisjonen tro var det duket for
luftige svev og fuktig
sosialisering i gåavstand fra
Studenterhytta. Det var godt
oppmøte, og bortimot 100
glade byggere hadde tatt
bussturen opp i marka for å
hedre Hennes Majestet i
sportslig lag. Etter oppvarming
med øl, Jaeger og øl & Jaeger
begynte de prestisjetunge
lekene for alvor. Første
konkurranse var den fryktede
hoppkonkurransen, og også i år
var det mange fuktige svev.
Farkostene var det stor variasjon
over, og sikkerheten så som så
med. Dette skulle vise seg å få
konsekvenser for tidligere revysjef Henning (4.kl) som etter mange
imponerende svev fikk et hardt møte med underlaget. Det endte
med at han måtte dra hjem og vel nede på legevakten kunne
legene konstatere hjernerystelse(!). Likevel fortsatte de glade
byggere med øvelsene. Neste ut var traktinga, og det var hard
kamp om seieren. En halv liter øl skulle til livs og det skulle skje fort!
De raskeste viste seg å være Fredrik (2.) med en tid på 1,8 sekunder
og Rikke (1.) med en tid på 2 sekunder som stod igjen som vinnere i
klassene for henholdsvis menn og kvinner. Avsluttende gren var
Runden, med alle de fordeler og ulemper det fører med seg. I
denne øvelsen er doping ikke bare lov, det er nærmest et krav, og
væskestasjonen ble hyppig besøkt. Styrkedrikken smakte tydeligvis
så godt at mange kom tilbake flere ganger på ferden. Den som
likte styrkedrikken aller best var Helge(3.) som hadde et uvisst antall
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runder. En god prestasjon man lett kan bli dårlig av! Etter runden
trengte alle en liten pause, og innen den tid hadde himmelen for
lengst åpnet seg. Mens
regnet dryppet taktfast på
allværsjakker og
presenninger, gjorde de fleste
seg etter hvert klar for turen
tilbake til hytta. Her ventet det
varm badstue og kaldt øl, og
timene frem til middagen gikk
unna med synging i en
stappfull badstue.
Nydusjede og beduggede
kom vi opp til spisestua der
kokken Per etter hvert serverte
sin sagnomsuste jegergryte.
Den ble gaflet ned på kort tid,
og mens folk prøvde så best
de kunne å styre gaffelen inn i
munnen og å starte matkrig,
ble de endelige restultatene
oppsummert, og premier
utdelt deretter. De stolte vinnerne var:
Trakting menn – Fredrik (2.)
Trakting kvinner – Rikke (1.)
Hopp menn – Henning (4.)
Hopp kvinner – Margrethe (2.)
Runden menn – Helge (3.)
Beste kostyme – Paal (4.)
Førstehjelpsprisen – Mirjam (1.)
Etter dette fortsatte kvelden med en blanding av musikk, dansing,
brettspill, klining, peiskos, mer øl og vin, piano og sjakk. Da bussen
kjørte klokken elleve var det en fornøyd, men noe redusert gjeng
som virket å være veldig klar for puten.
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Tur til Granåsen med Vandrende Bjelke!
Skrevet av Arnkjell Løkke, turleder. Foto: Lars Magnus Aker
Lørdag 15. mars var det duket for verdenscuprenn i langrenn i
Granåsen. Siden de bygger om i Holmenkollen er nemlig den
tradisjonsrike ”Kollen-femmila” flyttet til Granåsen. Dette
hadde svært mange Trondheimsstudenter fått med seg, og
det ble litt av en fest kvelden før den store dagen.
Turlederne Lars og undertegnede dro opp til Granåsen fredag
formiddag for å speide ut et godt sted å slå leir. Vi fant et
egnet område, og litt etter litt kom det strømmende festglade
supportere fra alle kanter. Med tolv byggstudenter utstyrt med
spader og litt for lite å gjøre, ble det naturligvis mye graving
og bygging. Etter å ha konkludert med at snø er jævlig dårlig
på strekk, ble det bygd bålplass, snøgrop og en ti meter lang
kvistarmert tribune toppet med en liten bro. Tribunen ble til og
med bygd midt i kamerabildet til NRK, slik at alle skulle få seg
et lite bidrag til sine 15 min i rampelyset!
Når tribune og bro
omsider var
godkjent av alle
var det tid for
middag,
bestående av (litt
for) store deler av
Nordfjords
grillmatsortiment.
Og så var det tid
for fest! Med mye
godt å drikke på
termosen og kjempestemning rundt bålet tok det ikke lang tid
-8-
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før det ble bra med liv i Granåsen! Det hele toppet seg da en
lettere forskrekket løypemaskinfører fikk bølgen av flere hundre
festglade
supportere da han
skulle preparere
sporet til lørdagens
renn.
På lørdag viste
værgudene at det
ikke bare er regn
de har å by på i
Trondheim, og med
både sol og NRKkameraer i ansiktet,
fikk byggstudentene heiet frem Kristin Størmer Steira til en finfin
fjerdeplass og Petter Northug inn til sammenlagtledelse i
verdenscupen!
Alt i alt ble dette
en svært så
vellykket tur med
Vandrende
Bjelke.
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Hva er Næringslivsringen?
Næringslivsringen, NLR, er et samarbeidsforetak mellom NTNU,
byggenæringen og byggstudentene. Formålet er å sørge for
flinke og godt motiverte studenter på byggstudiet på NTNU.
Dette for å sørge for en høyere kompetanse og en mer
kompetent og konkurransedyktig byggenæring.
Arbeidet til NLR blir gjennomført gjennom prosjekter, antall
søkere, sommerjobber bærbare PCer, oppslutning om
arrengementer og så videre. Prosjektene skal være konkrete
og direkte, slik at de kan oppleves og gi bedre motivasjon.
NLR består av 50 bedrifter fra byggenæringen i Norge. Disse
stiller opp med ressurser for at rekrutteringen skal gå bedre,
samt at undervisningen skal bedres og innholdet i fagene skal
bli mer relevant.
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Teknologiporten er en relativt nystartet bedriftskontakt som
driver kontaktskapende virksomhet mellom næringslivet og
linjene underlagt fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi
(IVT-fakultetet). Dette er altså et samarbeidsprosjekt mellom
syv linjer for sivilingeniørutdanning:








Bygg og miljøteknikk
Produktutvikling og produksjon
Ingeniørvitenskap og IKT
Industriell design
Geofag og petroleumsteknologi
Energi og miljø
Marinteknikk

I løpet av de fire årene Teknologiporten har eksistert har det
blitt arrangert en rekke presentasjoner. Vi har vokst raskt og
har med tiden blitt en av de størte og mest profesjonelle
aktørene.
Siden Teknologiporten består av veldig engasjerte studenter
fra alle IVT sine linjer, deler vi ut et stort overskudd til
linjeforeningene. Overskuddet blir fordelt prosentvis etter totalt
antall oppmøtte fra hver linje.
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Fordelingen fra 2008 ser slik ut:

Linje

Vår

Høst

2008

I&IKT

21 906

22 914

44 820

BYGG

46 901

41 747

88 648

PuP

57 182

89 648

146 830

MARIN

20 747

14 486

35 233

Geo.pet/Mat.tek 38 501

23 681

62 182

EMIL

24 256

31 162

55 418

DESIGN

14 006

9 941

23 947

TOTALT

223 499

233 579

457 078

Dette er penger linjeforeningene får rett inn på konto uten å
løfte en finger. Teknologiporten er den eneste
bedriftskontakten som driver på denne måten og det er vi
stolte av.
I disse dager diskuteres det i Teknologiporten flere alternativer
som skal være med å gagne alle IVT-studentene. Så vær med
å støtt opp under oss ved å delta på flere presentasjoner.
Vel møtt!

Torstein Blumer
Bedriftkontaktansvarlig
Teknologiporten
- 12 -
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3. klasse i Kuala Lumpur
Skrevet av Thomas Sandene
Årets ekskursjon for tredje
klasse gikk av stabelen rett
før påske, og i år var det
Malaysias hovedstad Kuala
Lumpur som skulle besøkes.
Byen er nok mest kjent for
det statlige oljeselskapet
Petronas sitt hovedkvarter,
som i noen få år var verdens
høyeste bygninger. Men vel
så viktig for byggstudenter
på tur er det at byen ligger i et område med
gjennomsnittstemperatur på 30 grader og veien videre til
ferieparadisene er ganske kort. Malaysia er også en smeltedigel av
forskjellige kulturer, hvor malayer, kinesere, indere og innfødte har
satt hvert sitt preg på landet. Kuala Lumpur er også et
shoppingmekka, med mengder av kjøpesentre i alle prisklasser og
et Chinatown hvor Armani-slips gikk til 20 kroner etter litt pruting.
Den første dagen startet med et besøk på rådhuset i Kuala Lumpur,
hvor det ventet en innføring i hvordan en byggesøknad håndteres
av det offentlige og litt om byplanlegging. Det ble påpekt fra salen
at det var vanskelig å være
fotgjenger i byen, og vi fikk
vite at en lov om universell
utforming av gangfelt og
fortau ville tre i kraft om et
par år (her kunne Helge
Fiskaa lært bort et og
annet!). Etter en
presentasjon om byens
trafikkproblemer og
manglende kollektivtrafikk
var det lunsj, og deretter
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gikk bussturen videre til Sunway City. Sunway er et enormt
byggefirma som også driver med boliger, ferieresort, kjøpesenter
(med skøyteis), IT, høyskoler og sykehus, og de har bygd seg en
egen liten by litt utenfor Kuala Lumpur. Dagen ble avsluttet med et
besøk på Malaysias nasjonalmuseum, hvor man fikk en innføring i
landets historie fra steinalder til moderne tid på en kort rusletur.
På morgenen dag 2 gikk turen til Putrajaya, som er Malaysias
flunkende nye nasjonale administrative senter. I Putrajaya hadde
de bygd en kunstig innsjø med tilhørende våtmarker, og ikke minst
en masse mer eller mindre spektakulære bygninger som på sikt skal
huse nesten alle Malaysias statlige etater og departement. Det gikk
en rekke broer over den kunstige innsjøen, og alle sammen var
kopier av kjente broer fra andre steder i verden. Etter en bedre lunsj
på sjømatrestaurant gikk bussen videre til Bangi, hvor vi besøkte et
prosjekt som gikk ut
på å lage et
kontorbygg som
brukte like lite strøm
som det produserte
selv. Dette skulle de få
til ved hjelp av
solceller og en rekke
energieffektive
løsninger som i
hovedsak gikk på å
holde bygget kjølig
uten aircondition.
Den neste dagen gikk
bussen i en rasende fart opp en smal fjellvei og inn i regnskogen.
Der fikk vi se hvordan man bygger hytter og veier i regnskogen
nesten uten å skade den. Av fare for å bli for urbaniserte var også
en rusletur i jungelen lagt inn i programmet, men turen som egentlig
skulle ta et par timer ble kortet ned til 20 minutter. Byggstudentene
ble uansett såpass imponerte at de donerte penger til regnskogen
og fikk plante sitt eget tre på plenen utenfor
administrasjonsbygningen. På vei tilbake reiste halvparten til
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Petronas Twin Towers mens resten reiste til Batu Caves, hvor hinduer
har bygget et tempel inne i noen enorme naturlige huler. Der var
det også apekatter som jaget turister og klødde hverandre bak.
Torsdagen skulle det startes sent, så mange benyttet sjansen til en
felles ekskursjon til byens natteliv. Reggae Bar i Chinatown hadde
både popmusikk, vannpipeutleie og ikke minst billige drinker som
lyste i mørket.
Torsdag gikk med til en lang busstur til Melacca, Malaysias første
bidrag til UNESCO's verdensarv-liste. Byen som i kolonitiden var
selveste handels- og maktsenteret i regionen kunne by på ruiner,
gamle fort, gamle bydeler og spraglete sykkeldrosjer som spilte
trancemusikk. Etter hvert som mørket senket seg var det tid for
elvecruise, og vi fikk se at det var
hengt opp masse lys langs
elvebredden.
Fredag morgen dro de som
hadde vært i Batu Caves til
Petronas Twin Towers, hvor man
skuffende nok ikke får lov til å gå
høyere opp enn til «Skybridge»
som ligger på 41. og 42. av totalt
88 etasjer. Skybridge er allikevel
verdens høyeste to-etasjers bro
med sine 170 meter over bakken,
og tårnene er fortsatt verdens
høyeste tvillingtårn med sine totalt
452 meter (inkludert spir). Etter en
felles avslutningslunsj var det fri på
ettermiddagen før alle møttes til
en avslutningsmiddag senere på
kvelden. En gjeng med sexy «girls» sto for underholdning i form av
både sang, dans og standup, og mange valgte å teste nattelivet
denne kvelden også.
Etter det faglige opplegget samlet man seg i mindre gjenger og dro
hver for seg. Mange valgte å få med seg Formel 1-runden i Kuala
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Lumpur før de reiste videre til andre steder i Malaysia, Thailand, Bali,
Kambodsja, Borneo, Singapore og så videre.
Kort oppsummert:
Malaysisk mat er
knall. Malaysisk vær
er flott. Malaysiske
folk er hyggelige.
Malaysia var flott!
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Industrikontakten 2009-2010
Som navnet tilsier, fungerer Industrikontakten som et
bindeledd mellom studenter og industri. Dette gjør seg mest
synlig gjennom at vi arrangerer bedriftpresentasjoner og
formidler relevante sommerjobber. Ved siden av å arrangere
bedriftbesøk og ekskursjoner, forsøker vi i tillegg å bidra til at
studiet forbedres i samarbeid med Næringslivsringen.
Industrikontaktens medlemmer
Hvert år velges det inn tre nye 2-årige medlemmer og en 1årig, slik at det til enhver tid er 7 medlemmer i styret. Nå om
dagen ser styret ut omtrent som dette:

Paal Garborg
- Leder
Paal er sjefen over alle sjefer. Med en stø hånd skal han styre
Industrikontaktens skute
gjennom finanskrisens
skarpe skjær. Dette er en
oppgave han tar lett på
med sine erfaringer fra
økonomisjefvervet i
Krostyret, Hovedstyret og
Industrikontakten. Foruten
at han til stadighet sykler til
skolen, kan det nevnes at
han kommer fra Oslo og
går for tiden i 4. klasse.
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Magnus Brubakk
- Diplomtorget
I tillegg til sitt engasjement i
Industrikontakten er Magnus aktiv i
skog og fjell, blant annet gjennom
Vandrende Bjelke. Magnus
innrømmer lett at han gjerne tar et
glass portvin foran peisen etter
middag, og at han bytter t-skjorte
minst en gang om dagen. Han er
renslig ellers også.

Yvonne Skaare
- Linjesamarbeidet
Yvonne liker dans, maling og å spille
fotball. Hun går i 3. klasse og har en
latter som sitter løst. Spør du Yvonne
om hun blir med ut å reise, sier hun
sikkert ja. I Industrikontakten skal hun
primært bistå med erfaring fra året
som gikk, men også bidra til økt trivsel i
form av kake og kaffe. (Det synes i
hvert fall de andre i Industrikontakten)
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Ina Birkeland
- R3 og linjesamarbeidet
Ina er 21 år og kommer fra den lille sørlandsperlen Mandal. I
Industrikontakten skal hun sørge for å holde kontakten med
de andre linjenes
bedriftskomiteer gjennom
linjesamarbeidet. Hun er
også med i R3, som er et
samarbeid med
Næringslivsringen for å
ta vare på studentene. For
tiden går hun 3.klasse
konstruksjon, og når
skolearbeidet er
unnagjort spiller hun håndball, og muligens litt fotball. Du skal
heller ikke se bort fra
at du finner henne i lystig lag sammen med gode venner.

Than Ngan Nguyen
- økonomiansvarlig
Med et smil om munnen skal Than
Ngan sørge for at økonomien i
Industrikontakten holder seg på et
nivå som gjør det mulig å bruke
overskuddet til fordel for studentene.
På Facebook er hun medlem av
gruppen ”Pensjonerte svømmere - Vi
er stolt av det:D”.
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Glenn Stenshorne
- U2 (sommerjobb) og NLR
Har sammen med Henning og
Magnus havnet i kurven til Paal sine
høner. Her skal det verpes ut briljante
ideer hvordan bedriftsprestasjonene
fortsatt skal være interessante i
fremtiden. Ikke nok med det. Han
skal sørge for å fylle neste års
sommerjobbkatalog med vannvittig
mange interessante tilbud. Til slutt
gjenstår det å se om han kan klare å
komme med en liste over
spennende kurs og konferanser.
Derfor er det ikke merkelig at favorittsjokoladen i kurven for
tiden er Kinderegg.
Henning Lotherington
- Bedpres og nettsideansvarlig
Henning skal bare sitte i
Industrikontakten et år. Flaks.
Han er kanskje styrets mest
useriøse tilskudd, og skal
koordinere
bedriftsprestasjoner og fikle
med nettsidene etter beste
evne. Foruten å være glad i
potetgull og dip, kan han tidvis sees nedsølet på sykkel i
marka (med hjelm). Byr du Henning på lakris får du en fæl
grimase og et høflig ”NEI, takk!” tilbake.
- 20 -
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Hva gjør han nå?
Navn: Stein Are Berg
I studietiden: Byggsjef UKA-05, Teknisk sjef AKT 2005-2006,
Studieprogramstillitsvalgt 2005-2006, Kanzler 2006-2007, ViceKanzler 2007-2008, Lastebilsjåfør UKA-07
Avgangsår: 2008
Studieretning: Konstruksjon
Bor i: Trondheim, men flytter snart til Sandefjord
Firma: Veidekke Entreprenør AS, Region Spesialprosjekt
Selv om jeg gikk konstruksjon
på NTNU, så har jeg allikevel
valgt å jobbe i
entreprenørbransjen. Noe av
dette kommer vel av at jeg i
bunn og grunn er en
praktiker, ikke teoretiker.
Derfor valgte jeg også å ta
en del BA-fag i stedet for de
tyngste konstruksjonsfagene,
eller ”jukse-K” som noen
kaller det…  Derfor er det
spennende å jobbe for
Norges største entreprenør,
i en avdeling som utfører
noen av de mest
utfordrende prosjektene
innenfor bygg og anlegg
(For nei, Veidekke driver
ikke bare med
veibygging!).
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Stillingen som formann/trainee for betongarbeidene har jeg
hatt siden starten av august 2008. For tiden bygger vi et
nødgeneratorbygg, i tillegg til en del mindre oppgraderinger,
for StatoilHydro på deres gassbehandlingsanlegg på Kårstø
utenfor Haugesund. Denne jobben er ekstra utfordrende siden
bygget skal være eksplosjonssikkert, for å overleve en
storulykke, og derfor er det kratige dimensjoner og mye
armering som skal på plass. I tillegg er det masse teknisk utstyr
som skal inn, og alt skal være gasstett for å tilfredsstille
sikkerhetskravene.
Jobben som formann går i hovedsak ut på å være
arbeidsleder for opptil to lag med forskalingssnekkere og
jernbindere. Viktige arbeidsoppgaver er å bestille materialer
og utstyr, planlegge framdrift og koordinering for
betongarbeidene, lese tegninger for å oppdage mulige feil,
ta avgjørelser om hvordan problemer skal løses når
håndverkerne er i tvil og så avklare disse løsningene med
byggherren. I tillegg har jeg jobbet med å tegne
forskalingssystemet for veggene og en del av dekkene, også
blir det en del koordinering og oppfølging av
underentreprenøren
e vi har inne. HMS er
også en viktig og stor
del av hverdagen
med en så krevende
byggherre som
StatoilHydro. Her er
det viktig å finne
gode og sikre
løsninger for å utføre
jobben. Det nytter
ikke bare å fortelle
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håndverkerne at de ikke kan gjøre sånn og slik, men man må
komme med et godt alternativ. Men noe av det mest lærerike
i jobben er når jeg får mulighet til å ta på verktøybeltet og
være med på selve jobbinga. Dessverre er det alt for sjelden
at det er tid til det.
I avdelinga der jeg jobber så har vi hele Skandinavia som
arbeidsområde, derfor blir det en del reising. Men alt blir
dekket av arbeidsgiveren, og vi får tillegg for pendlinga. For
tida så jobber jeg såkalt 12/9 ordning, med 12 dager på jobb
og 9 dager fri. Og siden jeg har fortsatt å bo i Trondheim etter
endt studie, så har jeg hatt gleden av å kunne bruke
fridagene mine til å fortsatt være en liten del av studielivet.
Derfor har kanskje noen sett meg ”gå igjen” i gangene på
Lerkendalsbygget eller på Kjeller’n. Og jeg har hatt det veldig
gøy med å være med på oppussinga av Kjeller’n og å rigge
utstyr for Byggrevyen. Dessverre skal jeg nå flytte fra ”Den
gamle stad” og tilbake til hjembyen min Sandefjord. Jeg
kommer ti l å savne den nære tilknytningen til Bygg, men
håper vi sees på et og annet arrangement i regi av Aarhønen!
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Rolleiv Rallars ramperim
–

Spikers folkelege alibi

Prensenterar denne gongen soga om Lars, ein 20-åring med
det mål for auga å finne seg ei taus. Det syner seg at verda
ikkje alltid er like rettferdig mot ein friardreng frå Gud veit kvar.
Trass motbakkar og vonbrot, løyser det seg likevel til slutt for
han Lars….
Han Lars var son hans rike Knut
Ein stor og snill og skikkeleg gut
Då han Lars fylde dei to gonger ti
Bestemde han seg for ut å fri
Han gjekk’kje lenge leita før han fan ei taus
For Kjersti var endå friarlaus
Så gjekk han inn til far og sa; ”du Far,
Av Kjersti og meg skal det bli eit par!
Å nei sa han Knut ,det var rektig leit
Ho Kjersti og deg var fan’kje greitt
Men dersom du lovar meg at du kan ti,
Ho Kjersti er halvvegs syster di!
Han Lars sto og stunda lite grann
Før han sprang i veg det fortast han vann
Inn til si mor som sat og bakt
Og fortalde kva han Knut hadde sagt
Ja då vart det vel ballade, tru du langt i frå
Nei ho datt’kje ned frå stolen fordet.
Du lyt berre ta ho Kjersti om du vil, min gut
For du er heller ikkje son hans Knut!
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AKT-styret 2009-2010
Ingeborg Skarholt Bølviken, Revysjef
Ingeborg er yngst i revystyret og likevel
er hun sjef. Vi andre i revystyret har
derfor store problemer med å
respektere henne så vi kommer mest
sannsynlig til å gjøre som vi selv vil i
året som kommer. Ingeborg sier også
at hun er interessert i menn. Dette viste
seg veldig godt da hun ikke valgte
noen kvinner til styret sitt. Dette gjør oss
i styret noen ganger svært nervøse,
men vi holder god kontakt med
kanzler Morten og melder fra om
eventuell seksuell trakassering.

Joakim Carlsønn ”snabb” Sellevold, Økonomisjef
Joakim er glad i å dele ut snabb på
vinkvelder. Hvis du vil være med på AKT
er det bare å glede seg til hytteturen!
Joakim har også andre hobbyer. Han er
glad i å velte trær og lete etter bilder
under campingvogner. Noen ganger
snakker han nederlandsk inni
campingvogner. Minst like viktig er
Joakim veldig glad i snorking og hjemme
har han mange kassetter med opptak av
folk som snorker. Mindre viktig kan vi også
nevne at Joakim bare har vært med på
fire revyer tidligere, og at han har vært
spritsjef i krostyret samt kanzler
og vice-kanzler i hovedstyret.
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Øyvind Elg Hjort, Teknisk ansvarlig
Øyvind er med på revyen for tredje
gang, og andre gang som såkalt
teknisk ”ansvarlig”. Han har også et
tilsvarende verv på Samfundet hvor
han har opparbeidet seg store
kunnskaper innenfor styring av lyd.
Man skulle tro at dette var fordi han
har en allsidig og lidenskapelig
interesse i musikk, men dette er faktisk
riv ruskende galt. Han har nemlig kun
to sanger han hører på, Rihanna med
Umbrella og Scatman John. Ellers er
det viktig å tenke på at Øyvind:
1) liker hårfrisyren sin på en god hårdag
2) kjøpte seg rette-tang i Malaysia
3) bruker denne daglig.
Paal André Slette,
Innholdsansvarlig
Paal André har fem strenger på
bassgitaren sin. Det er ganske
flaks i grunn, da bestillinger han
gjør i sitt navn har en ubeleilig
tendens til å bli slettet. Paal André
har store hårete viker. Foruten sin
guttaktige sjarm og kjekke smil
pleier han å legge bena bak
hodet når han skal sjarmere. Pål
André Slette må for øvrig ikke
forveksles med Pål André
Czwartek som i mange sesonger var regnet som Fredrikstads beste
fotballspiller og som hadde mange utenlandske klubber interessert i
seg på slutten av 90-tallet, men som valgte og bli i Fredrikstad og
som hadde en farfar fra Polen.
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Tore Lie Falkenberg, Blæstesjef
Tore er en jovial kar fra Asker som for tiden går i 2. Denne
karen bør være kjent for de fleste glade byggere. For de som
ikke kjenner ham så godt kan det nevnes at han har en utrolig
kul latter, og ikke trives i nærheten av sageverktøy. Han har
alltid et smil rundt munnen og er i godt humør så lenge han får
nok mat. Det kan være greit å bli litt kjent med denne fyren,
for han kommer dere til å høre mye fra fremover. Som
blæstesjef skal han informere og skape blæst rundt neste års
revy, forhåpentligvis på en kreativ og spennende måte!
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ByggBang på Låfte
Av Anders Gåre Søraunet, Spikers Kårners musikkekspert.
For musikkinteresserte byggfolk
med tilgang til hyblene på
Samfundet, en kompis med
følgerett eller Houdini-skills, var
fredag 24. april dagen de
hadde lengtet til helt siden vi
slokket sorgen på påskemorgen
og la ned hele påskefestival for
i år et par dager seinere.
Grunnen var selvfølgelig at
Aarhønens stolthet, ByggBang,
skulle holde konsert på
Musikerlåfte. Da undertegnede
ankom Låfte til riktig tid, var
stemningen der allerede rimelig
god. En eller annen
designerspire hadde til og med
tatt seg bryet med å lage en
ByggBang-plakat som var omhyggelig festet på låftedøra med teip
av høyeste kvalitet.
Da ByggBang kom på scenen et par minutter etter annonsert
spilletid (kvalifisert gjetning), kunne en etter sigende høre jubelbruset
helt opp på FK-hybelen et ukjent antall etasjer lengre opp i huset.
Og konserten kunne ikke begynt bedre! Da Carl Otto, for
anledningen i røde dongeritights, slo an første akkord på Foo
Fighters klassiker «Monkey Wrench», gikk det virkelig opp for
publikum at de hadde noe stort i vente. Etter «Monkey Wrench»
knallet ByggBang-gutta til med «Narcotic», det glemte tyske bandet
Liquidos monsterhit fra 1998. Vidar spilte sangens legendariske
synthriff på en måte som nok ikke er gjort så overbevisende siden
Liquido-pianist Wolfgang Schrödl selv gjorde det i sin storhetstid.
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De som etter de første låtene ennå ikke hadde skjønt at det kom til
å ta av på Låfte i kveld, skjønte det nok da bandsjef Kanzler Morten
bredbeint ledet an på Blurs «Song 2». Hvis det skulle finnes tvil om at
ByggBang har en vokalist i toppklasse, ble den tvilen wohooet vekk
en gang for alle. Og publikum lot på ingen måte Ole Kristian
wohooe seg aleine gjennom refrenget. På dette tidspunktet hadde
Kanzler Morten fortsatt den blå skjorta som passer så godt til
øyefargen hans godt kneppet. Heldigvis har skjorta trykknapper, så
kanzleren hadde små problemer med å kneppe opp skjorta et par
sanger seinere, til glede for både gamle og nye fans.
Lyden var stort sett upåklagelig, men mange ville nok hatt en smule
høyere lyd på Kanzler Mortens gitar under introen på neste låt,
Turbonegers «Get It On». Men allerede på Dropkick Murphys «I’m
Shipping Up to Boston» var gitarlyden tilbake på et respektabelt
desibelnivå. Det samme var i høyeste grad trommene til Fredrik.
Sannsynligvis snakker vi om de heftigste trommeovergangene på
Låfte noen gang. Etter Dropkick Murphys, ble deLillos gjort ære på
med en plettfri versjon av «Min Beibi Dro Avsted». «The Illusion (of
Liking You)», kveldens første egenprodusert låt, fulgte deretter. Til
tross for at låta foreløpig ikke har fått like mye spilletid på lufta som
de andre låtene vi
fikk servert denne
kvelden, tok det
ikke lang tid før
publikum var med
på notene. Og med
bassing av det
kaliberet som Paal
Andre viste fram,
kan det umulig ta
lang tid før låta er
A-listet av P3. Hvis
ikke blir det kaktus i
posten til musikksjef
Håkon Moslet.
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ByggBang fulgte opp med «Slakt» av Raga Rockers og «Child’s
Anthem» av Toto. Sistnevnte låt var en perfekt anledning for Vidar til
å vise fram tangentferdigheter av ypperste merke. Men så var det
definitivt gitaristenes tur til å vise seg fram. Referatet blir gitt i
stikkordsform. Guns N’ Roses, Jimi Hendrix og AC/DC. «Paradise
City», «Purple Haze» og «Thunderstruck». Etter hverandre. Kanzler
Morten og Carl Otto. Bedre blir det ikke. Enkelt og greit.
Enkelte Toto-fans blant
publikum vil muligens
være uenige i det siste.
For siste Toto-låt var
ennå ikke spilt denne
kvelden. Slageren
«Hold the Line» sendte
på ny jubelbruset opp
til FK-hybelen og forbi.
Hvor jubelbruset
stoppet kan en faktisk
bare spekulere i, med
mindre en kan skilte
med en doktorgrad i bølgefysikk eller lignende. Karene i Artic
Monkeys er nok ganske langt unna en doktograd i bølgefysikk, men
fikk til tross for det en stor slager med «I Bet You Look Good on the
Dancefloor» i 2005. Men ByggBang visste denne fredagen i 2009 at
de spiller låta enda bedre. Dersom Alex Turner, frontfigur i Artic
Monkeys, hadde vært tilstede på Låfte, ville nok Paal Andre og
Fredrik fått tilbud om å overta for den nåværende rytmeseksjonen i
bandet. Etter denne låta gikk ByggBang av scenen, men stemninga
var nå helt på topp og publikum krevde mer av heltene sine.
Og mer fikk de! En eller annen sær fyr hadde mast på Kanzler
Morten i flere uker om «Fargeblind på Klinfæst», en av slagerne fra
årets byggrevy, og fikk gleden av å høre det herlige riffet da
ByggBang igjen entret scenen etter noen minutter med intens
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trygling fra et desperat publikum. Og for et riff! Tom Morello, ta deg
et stev! Det er selvfølgelig ikke lett å følge opp en slik låt, men gutta
klarte det til gangs med Muse-låta «Plug In Baby». Her briljerte
samtlige, men vokalen til Ole Kristian fortjener ekstra omtale.
Omtalen trenger bare ett enkelt ord: Rått! Siste nummer denne
kvelden ble Offsprings «The Kids Aren’t Alright». Og her skuffet
selvfølgelig heller ikke ByggBang, i fall noen skulle lure på det. Takk
til Carl, Ole, Vidar, Paal, Fredrik og Kanzler Morten for en legendarisk
konsert! Og takk for at du til slutt tok skjorta helt av, Kanzler Morten!
Det gjorde kvelden perfekt!
Fikk du ikke sett
ByggBang? Da er
det all grunn til å
fortvile, selv om du
faktisk får en ny
sjanse til å se gutta
på Edgar lørdag
den 30. mai.
Forespørselen kom
naturlig nok
umiddelbart etter
konserten på Låfte.
Storsalen neste?
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Russefesten
Av Fanaruss 2006

Det var store forventninger i luften dagene før lørdag 25. april til
årets store Russefest, der alt som kan krype og gå av
trondheimstudenter ikler seg sine gamle russeklær og gjennoplever
russetiden for en dag. Størst forventninger av alle var det nok
Adresseavisen som hadde. De meldte nemlig om at det skulle
dukke opp 1500 studenter på Festningen. Dagen etter Russefesten
kunne de tilsynelatende konstatere at studentene hadde uteblitt
derfra, men lot selvfølgelig ikke mulighetene gå fra seg til å minne
folk på hvordan det hadde sett ut ved samme anledning ett år
tidligere.
Hva folk
gjorde av frokoster
og diverse sosialt før
de kom på Kjelleren
skal ikke vi i Spikers
legge oss for mye
opp i, men det som
derimot må komme
frem var den
enorme stemningen
som herjet på
Aarhønekroa på
Moholt fra klokken
18.00 og utover. Sett bort fra en tilsynelatende stresset edruvakt som
hadde mer enn nok å henge fingrene i var samtlige i festhumør. Alle
hadde fått i seg store mengder glædesserum, og de fleste virket å
være veldig glade i hverandre. Beklagelig nok ble det en del køer
utenfor Kjelleren da vår kjeller er en av de mest populære. Heldigvis
var været utenfor upåklagelig, så det var ikke akurat noen krise å
måtte befinne seg der.
Alt i alt kan det hele oppsumeres som en vellykket fest, selv
om det forekom en slosskamp inne på kjelleren, der kamphanene
ble dratt ut av vektere. Sånnt hører vel i bunn og grunn med, man
er tross alt bare russ en gang i året.
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Kokebok for byggstudenter
Av Tapir akademisk forlag
Koking, prokrastinantens livbøye, har denne siste måneden før
eksamensperioden vært redningen for mang en students fritid og
trivsel. Null av fire innleverte øvinger har endelig blitt til åtte av tolv,
og en innleveringsandel på 67 % sikrer at de fleste nå kan sitte inne
og lese i et kompendium fremfor å nyte Festningen med en pils.
Selvsagt har du allerede sagt til deg selv at neste år blir bedre,
neste år skal du virkelig skjerpe deg. Men dette blir selvsagt kun
med planen, og det eneste du oppnår med dette er å bruke både
tid og energi på din selvforskylte dårlige samvittighet. En mye bedre
løsning da, er å gjøre kokingen så enkel og smertefri som mulig. Her
følger derfor et utdrag fra den kommende boken Kokebok for
byggstudenter, som inneholder en samling koketips fra et knippe
drevne kokere. Da en hver god koker selvsagt vil velge minste
motstands vei, er kokeboken sortert slik at de minst energikrevende
tiltakene er oppgitt først. En utilsiktet fordel med dette er at boken
også kan selges til EMIL-studenter og overdrevent politisk korrekte
journalistspirer i Under Dusken.
1. Organiser deg
En fyrstikk tåler mindre bøyepåkjenning enn en bunt på ti fyrstikker,
Fredriksson ville drevet en slavefabrikk med mindre Anne Marie
Ottersen ordnet opp, ingen teknisk høgskole i Norge uten Den
Norske Ingeniør- og Arkitektforening. Eksemplene strides kun med
klisjéene i antall, og det med rette. Et hvert årskull med respekt for
seg selv har allerede en prosjektside liggende på it’s:learning, der
medlemmene kan legge ut det de har av løsningsforslag. Tilslutt
deg disse gruppene, og nyt fruktene av at mange faglærere
gladlig bruker øvinger som predaterer Realfagsbygget.
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2. Presenter deg
I enkelte tilfeller kommer man over stud.asser hvis cola har blitt ristet
jevnlig helt fra de begynte på barneskolen. Kort sagt, undertrykte
sjeler som endelig har kommet i en situasjon der de kan sparke
nedover. Ukritisk kok vil her føre til underkjent øving, så nå gjelder
det å koke uten at resultatet ser ut som et skannet løsningsforslag.
Noen har foreslått at det lønner seg å kunne såpass mye av faget
at man kun trenger bruke løsningsforslaget som kontroll, men dette
utgår da hardbarkede kokere ikke begynner å lese fag før litt ut i
eksamensperioden. Løsningen er derfor å bli kjent med studenter i
høyere årstrinn, slik at man kan låne deres øvinger. For de sosialt
utfordrede følger her en guide over hvordan man gjør nettopp det.
Guiden er todelt etter kjønn.
For jenter: Pugg formel 2.1, gitt nedenfor.

l

l
k1
a1
a
b
c

(2.1)

k1  a1 b 
  
2 a c

=
=
=
=
=
=

der
avstand fra utringning til nedre kant, skjørt, gitt i mm
9000 mm
700 mm
avstand fra fot til hoftebein, gitt i mm
livvidde, gitt i mm
brystvidde, gitt i mm

Uten at det er gjort omfattende testing på området, sies det at
formelen også stemmer noenlunde hvis du trenger å bli kjent med
stud.asser i fag med helt nye øvinger.
For gutter: Løpet er kjørt, se neste punkt.
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3. Kriminaliser deg
Tar du et emne der faglæreren retter øvingene selv eller der
øvingene er nye av året, kan det hende du må ty til dette punktet.
Her gjelder det å utnytte det faktum at mange øvinger allerede er
innlevert lenge før fristen. De ligger kun og godgjør seg i
innleveringsboksen, så et lite lån bør ikke være å forakte. Husk dog
på at dette dreier seg om lån, og at tyver fortsatt får sine hender
avkappet i mange land. Personlig mener jeg straffen burde vært
verre, noe mer i nærheten av bruk av pinsett på hårete legger, men
dette var en digresjon. Tidligere var de fleste innleveringsbokser
åpne for den allmenne koker, men misbruk uten innføring av nevnte
epilering førte til mer lukkede bokser. Løsningen her vil være å snike
seg inn på Gløs sent på kvelden, utstyrt med fiskeutstyr bestående
av teip og en linjal. Av hensyn til uønsket oppmerksomhet fra
vaktene på Realfagsbygget dropper du finnlandshette. Hvis utlåner
virkelig har gjort flid med øvingen, stilles det større krav til enten
fiskeren eller utstyret. Gaffatape ordner det meste, men så lenge du
huker fisken lengst unna stiften kan det være like greit å bruke
vanlig tape. Prøver du å feste kroken der øvingsarkene er stiftet
sammen, vil vekten være direkte proporsjonal med antall ark. Dette
er nyttig kunnskap å ta med seg.
Til slutt et lite tips om fiskevann, for å dra analogien til det
kjedsommelige. Har du mulighet til å velge mellom to
innleveringsbokser fisker du i den boksen du selv ikke skal levere i.
Har du ikke dette privilegiet låner du to øvinger og koker annethvert
ord, slik at den ferdigkokte øvingen ikke kan spores tilbake til de
kokte.
Boken kommer ut i september, med andre ord rett etter at de fleste
av dere har gjort unna den tillatte kvoten ikke innleverte øvinger.
Og hvis dere lurer på om tipsene funker, så kan jeg bare si at denne
artikkelen ble kokt og overlevert til Spikers drøye ti timer etter
deadline (Han kødder ikke. Red. anm.).
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-
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André (2.) og Sunniva (2.) tok angivelig russeknute sammen i
en busk utenfor kjelleren.
Annette (2.) har blitt observert når hun har sjekket opp yngre
gutter flere ganger i det siste.
Johan (2.) har store planer om å spise sopp i Kina. Ryktene
sier også at han tisser liggende.
Ikke navngitt 3.klassing endte opp i taxi i Malaysia sammen
med en dame han ikke visste var en prostituert.
Flere personer ble under russefesten observert sovende inne
på kjelleren.
Siv (3.) ble i Malaysia bæsjet i hode av en ape.
En tykk ladyboy kysset Jørn (3.) på munnen.
Tor (1.) er blitt singel, så førstemann til mølla!!!
Bjørnar (1.) ble så full på russefesten at han motarbeidet sitt
eget krostyre.
Samme Bjørnar (1.) ble båret hjem til en kompis da han ikke
kunne komme seg fra kjelleren for egen motor.
Britt (1.) rotet kraftig med Petter (1.) inne på kjelleren på
russefesten. Det gjorde også Maria (1.) med samme gutt,
samme kveld.
Herman (2.) har startet erotisk telefontjeneste og
markedsførte den på samtlige kroppsdeler under russefesten.

Dersom du sitter på saftig info, troverdige rykter eller sensitiv
informasjon: Send en mail til spikers@stud.ntnu.no . Alle rykter med
et snev av sannhet kommer på trykk.
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