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GJØR VI NOK 
SAMMEN?
Forleden søndag kveld satt jeg på lesesal til 
00:30. Et par samboere var riktignok med 
meg, men uansett: Hva gjorde vi der? Jo, vi 
hadde forholdsvis bratt flaskeføring noen 
dager i forkant, og måtte ta igjen det tapte. 
Kunne vi gjort noe annerledes, eller rettere 
sagt: Kunne vi gjort noe mer?

Jeg sier ikke at vi skal slutte å drikke, spy og 
sloss, hooke og humpe, men det er så mye 
annet vi kan gjøre sammen. Ta dere en telttur 
og kjør en bongotrommesirkel. Dra på teater, 
billig er’e, og juleforestillingene er rett rundt 
hjørnet. Paddesafari, steinsopptur i Bymarka, 
mulighetene er så mange. Hvis flaska likevel 
må på bordet, får dere heller ta en tur på 
Mikrobryggeriet, eller gjennomføre en dob-
beldate på Benja Siam Thai.

La oss si at du endte opp i grøfta på lørda-
gen. Ja ta med deg de andre ødelagte, og få 
unnagjort kleinesøndagen på Pirbadet. Verre 
er det ikke! Mens du gleder deg til å presse 
blomster med kameratene neste torsdag, får 
du ta en kikk på Spikers utgave 5, 2016. God 
fornøyelse.      

HOLD DEG FAST!
Mitt navn er Gustav, og jeg er leder av 
Omstruktureringskomiteen (OmKom). Vi i 
OmKom jobber med å finne ut hvordan den 
nye strukturen til linjeforeningen skal fungere. 
Dette er et svært spennende arbeid, og det 
er mye som skjer. OmKom består av mange 
engasjerte på tvers av klassetrinn og under-
grupper. Viktigst av alt vi gjør om dagen er 
utforming av nye statutter og styringsdoku-
menter, med mål om at disse skal være klare 
til å vedtas på ekstraordinær generalforsam-
ling 23. november.

Hva vil det egentlig si? Vel, har du tenkt på 
hvem som egentlig bør få stemme på gen-
eralforsamling? Eller hvordan vi bør velge 
medlemmer til krostyret, eller ceremonigjen-
gen? Hva bør vi egentlig kalle lederen av IK? 
Sånne ting diskuterer vi. Noen ganger er vi litt 
høyt oppe når vi diskuterer, og det kan være 
litt langt ned. Men heldigvis består komiteen 
av flinke folk som hele tiden hjelper oss til å 
nå det neste nivået. 

Hvis du synes det vi holder på med høres 
spennende ut, eller bare er nysgjerrig på hva 
vi gjør, er det bare å lese mer på Aarhønens 
hjemmeside, eller spørre en i OmKom når du 
møter oss i gangen.

 Gustav Gunnerud, leder av OmKom
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Høsten er her. Hvis ikke du har funnet frem hansker og lue ennå, er det på tide. Men det startet ikke slik. Tradisjonen tro ble også 
dette høstsemesteret sparket i gang av en festival full av fyll og fanteri. Det er selvsagt snakk om fadderperioden! For det er nettopp det 
fadderperioden er, en festival. Tar vi en titt i læreboka, finner vi følgende:

Teorem: Festival er en fest som varer over flere dager. 

FADDERPERIODEN UNDER LUPEN

Her ser vi utmerket godt at fadderperioden er et spesialtilfelle av teoremet. Hvert år er det samme opplegg. Trønderhovedstaden fylles 
til randen av studenter som møter opp på Imm.plenen med 300 i puls. Resten av historien husker dere, muligens. Men hvordan ser 
fadderperioden ut fra utsiden? Hva synes Trondhjemmere om at byen deres okkuperes av folk som utsletter begrepet verdighet i to 
uker?

Tro det eller ei, men byen lever i stor grad av dette. For hvor godt tjener ikke butikkene som selger laken, alkohol og engangsgriller? 
Jo, eierne av interiørbutikkene i Midtbyen gnir seg godt i hendene når de tar den årlige turen ut og skriver «Vi har Toga-laken!» på en 
plakat. Også markedet for nattmat går så det griner under hele perioden. Sultne studenter kaster i seg den ene Sesamburgeren etter 
den andre, fullt uvitende om at det kreves 2000 liter vann å lage en slik burger (gled dere til BM2 
førstisser!).  

Det finnes også de som blir en smule oppgitt. For hva tenker for eksempel politiet? Når 
tusenvis av studenter trekker ut i parken for å nyte alkohol i offentlig rom, skulle de kanskje 
sett at de fikk satt en stopper for det massive lovbruddet. Men de har ikke en nubbsjans, for å si 
det på godt norsk. Hvis et så enormt antall mennesker bryter loven, blir jo loven ugyldig. 
Fadderperioden er ikke bare en festival, det er også en revolusjon. Når folket tar til 
gatene og kollektivt bryter loven på denne måten, må vi trolig tilbake til den russiske 
revolusjonen for å finne lignende tilstander. 

La oss gå litt vitenskapelig til verks og analysere denne festivalen. Hva er det 
egentlig som skjer med folk når man sauses sammen i tilfeldig genererte grupper 
og blir bedt inn i stua til en fremmed fra dag en? Det er jo særdeles unorsk, men 
det er kun når vi har glemt en viktig detalj, nemlig alkohol. For alkoholen gjør noe 
med oss nordmenn. Plutselig oppheves alt av sosiale normer og regler som ellers 
gjelder i landet vårt. Under fadderperioden ser vi en gjestfrihet uten like. Den norske 
normen om at det er uhøflig å forstyrre noen, blir brått opphevet. Dette fikk jeg selv erfare 
i fjor, da jeg på nattbussen hjem førte en lang, men dog overfladisk samtale, med en totalt 
fremmed. Plutselig er det amerikansk small talk som gjelder. 

Men for de nydøpte studentene; hva har de fått ut av det? En ting er at de nye studentene 
lærer seg hvor alle doene på skolen er, lenge før man vet hvor noen av auditoriene befinner 
seg. Men det fører også til noe mer. Det fører til vennskap, romanser og alt imellom. 
Likevel, ser vi det litt utenfra, merker vi oss at fadderperioden er den største form for 
assimilering man trolig kan finne i Norge. Nordmenn får alltid «kjeft» av utlendinger 
for å være stille og inneslutta. Men vi vet tydeligvis hvordan man skal inkludere ukjente, 
bare det skjer på våre premisser. Det eneste som trengs er et par utleieleiligheter, noen 
kjøleskap og litt alkohol. Så hva om vi kan assimilere innvandrere rett inn i det norske 
samfunnet gjennom en intensiv fadderperiode? De ville følt seg uendelig godt integrert, 
etter bare to uker! 

Fadderperioden varer ikke evig. På bygg har vi en fin tradisjon for å reise store og små byggverk i Nordre gate den siste dagen. Når 
vanlig forbipasserende stopper opp og skuer utover de gjenbrukte materialene fra finn.no, da føler vi at vi gir noe tilbake til byen. Da 
glemmer vi at vi nesten velta en statue, løp over Prinsenkrysset på rødt lys og kasta en glassflaske i brosteinen bare et døgn i forveien. 
For noen er ikke byggingen i Nordre gate nok for å bøte på den dårlige samvittigheten, og vi finner disse folkene som engasjerte i 
klovneløpet. 

Når fadderperioden er forbi, skapes det et vakuum. Selv om det umiddelbart føles som en lettelse når det er over, er veien til klovnelø-
pet kort for mange. Jeg har også hørt at klovneløpet er inngangsporten til sterkere veldedige organisasjoner, som Ingeniører uten 
grenser og Effektiv altruisme. Men du må ikke klandre deg selv for alt det ufine du gjorde i fadderperioden. For til syvende og sist, var 
du med på en av de største festivalene for assimilering og forbrødring noen sinne. Det kan ingen ta fra deg.  

Tekst: Erlend Rønningen
Illustrasjon: Marte I. Midttun
Grafiker: Winnie Ma
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I hele sommer var en byggstudent ansatt i de tekniske tjenestene til en liten kommune på Vestlandet. 
Dette er hans “sanne” historie.

Denne sommaren fekk eg jobb i dei kommunale tenestene i heimbygda. Langt unna den glamourøse kvardagen og dei høge 
lønningane mine klassekameratar heva i Oslo (Norges Hovedstad, red. anm.), starta eg kvar morgon i Offentlig Sektor, denne 
nifse arbeidsplassen du alltid høyrer Multiconsult-folk prate nedsettande om på bedpres. Klokka sju skifta eg inn i arbeidskle, 
og satte meg på benken i garderoben. Der kom dei inn, ein etter ein, dei rutinerte karane, eitt minutt før halv åtte. Alle har den 
største termosen du kan oppdrive i bygda, fylt til randen med kaffi. Så kjem sjefen inn med to mugger kaffi og koppar til alle. Kaffi 
er viktig for kommunens menn, og dei kan ikkje begynne å sløse vekk termoskaffien allerede på morgenmøtet, når dei har kaffi 
på stasjonen og. Dei drikk noen koppar og pratar laust om stort og smått, ja guten min har no fått seg mopedlappen no, kjerringe 
fekk ny jobb, høyrte dekan om dei to karane som sloss utanfor puben, og så, etter ei lita stund, glir dei heilt sømlaust over i prat om 
jobb. 

“.. so køyrde eg guten på trening då. Ja, nei, eg lyt no gå og ta ein titt på pumpen oppe på Reime der” 
“Tenke du på den nedi skarvet der?” 
“Nei den oppe med Joggien”
“Den ja. Ja, da é jo alltid noke gale med den der, du får ta med deg Anonym her, han kan hjelpa deg”

Slik fekk eg tildelt arbeidsoppgåver for dagen. Denne arbeidsoppgåva var nesten alltid å stå og se ned på ein av karane som jobba 
i kum. Eg vil anslå at eg har tjent minst ti tusen kroner av skattebetalaranes pengar berre ved å stå og se ned på ein som jobbe i 
kum. Det er nemlig god HMS, å ha ein som står og se på. Gå nedi fekk eg aldri lov til. Derimot kunne eg gjerne hente kaffi til han 
som var nedi, eller prate med bekymra gamle damer. Sann mine ord, eg måtte forklare for ei nitti år gammal dame at neidå, me er 
frå kommunen me, ikkje ein del av ein omreisande 
østeuropeisk ransbande. “Eg har lese i avise at 
dei drive og stele, at dei kler seg ut, og du é jo litt 
myrk i haoret du, da é jo ikkje heilt godt å seia veit 
du”. Denne historia synes karane på jobben var 
rasande festlig, og foreslo at eg burde farga håret 
blondt. Blondie, sa han eine, og då var det gjort. 
Mi første veke i kommunen, og eg hadde allerede 
fått kallenavn. Pappa, ein gammal kommunemann, 
smilte då eg sa det rundt middagsbordet heime. “Eg 
har aldri følt meg meir stolt av deg enn eg er nett 
no, sønn” Takk pappa. Du kunne gjerne sagt det 
før eg begynte på Bygg berre for å leve opp til dine 
forventninger, berre for å gjere deg glad. Alt eg vil er 
å gjere deg stolt pappa. (Av hensyn til vår anonyme 
skribent og hans familie har vi valgt å fjerne resten av 
dette avsnittet, red. anm.)

“Og der då, rett bak neset der, ser du fjøset mitt. Jaa, der 
har eg noken kyr, eit par grisa, og så brygga eg øl! Du lika 
øl sant? 
Eg ska ta med meg noken flaske på fredagen så du får smaka..” 

Ordene kjem frå ein eldre kar, Nils, som er ein plass i femtiåra. Nils har vore ansatt i kommunen sidan han fullførte yrkesskulen 
for godt over tredve år sidan, og er ein av dei mest rutinerte på jobben. Eg sitt her og berre nikker med, som eg har gjort i snart 
ein time. I staden for å fylle asfaltgrus i hol på vegen (som var dagens oppgåve), bestemte Nils klokka halv to at det var litt vel seint 
å gyve laus på meir arbeid, “me lyt ta oss ein runde”. Med runde meinte Nils altså ein ti minutters køyretur til toppen av ein ås, 
der me sidan har sitte i bilen og beundra naturen og gårdane til Nils og broren hans, som ligg på åsen på andre sida av innsjøen. I 
det klokka på dashbordet blir kvart på tre utbryter han, “Nei, er klokka så mykje? Me får komma oss inn at te stasjonen, kjerringe 
servere middagen halv fira presis”. Slik går ein av mine dagar på jobb i kommunen mot slutten. Det skal vise seg at veldig mange av 
dagane er sånn. Nesten klin like faktisk. Med masse kaffi, laust prat, og ein god dose venting på at ulike menn skal bli ferdige med å 
fikse på ting nedi kummar. Gud som eg savnar det.

EIN SOMMAR I KOMMUNEN
Tekst: Anonym (19)
Illustrasjon: Marte I. Midttun
Layout: Winnie Ma
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Hei alle sammen! Håper dere alle har hatt en fantastisk sommer og er klare for et nytt semester og nye Pingvinhjørner! Særlig 
velkommen til dere nye første- og fjerdeklassinger, håper dere har funnet dere godt til rette her på Bygg. Jeg har hatt en flott 
ferie, men den inneholdt skuffende få pingviner... Den nye pingvinkjøleskapsmagneten jeg fikk var fin da, og har fått heder-
splassen på kjøleskapet!

Men nok om det, la oss komme oss til denne utgavens tema! 
For visste dere at det finnes en pingvin, som heter Nils Olav, 
som er slått til ridder? Dere leste riktig! En RIDDERpingvin! 
Ikke nok med det: denne  fantastiske ridderpingvinen hører 
til Hans Majestet Kongens Garde!

Dette er historien om kongepingvinen Nils Olav, en helt 
vanlig pingvin, ca. 90 cm høy, som var på rett sted til rett tid. 
Det har seg nemlig slik at i 1961 var Hans Majestet Kon-
gens 3. Gardekompani på besøk i Edinburgh for å delta på 
Edinburgh Military Tattoo. De tok seg en tur i dyreparken 
(skjønner jo at de prioriterte det, når man har mulighet til 
å se på pingviner!). Blant de besøkende var løytnant Nils 
Egelien. Han ble så betatt av pingvinene (han har min fulle 
støtte), at da de deltok på Edinburgh Military Tattoo igjen i 
1971 ADOPTERTE de pingvinen! Nils Olav, som altså ikke 
alltid har hatt navnet Nils Olav, fikk navnet Nils Olav, til 
ære for Nils Egelien og Kong Olav V. Nils Olav ble boende i 
dyreparken i Edinburgh, hvor han sikkert var svært populær 
blant alle damepingvinene. Han var jo tross alt æresoberst og 
maskot i Hans Majestet Kongens Garde!

Frem til dette er ikke historien mer enn passe kul. Men her kommer resten, som faktisk er skikkelig kul. For man blir jo ikke bare 
ridder uten videre. Nils Olav ble først tildelt militærgraden visekorporal da Garden var på sitt neste besøk i Edinburgh. Tenk det, 
kongepingvinen Nils Olav, visekorporal i Hans Majestet Kongens Garde! Etter dette har han blitt forfremmet hver gang Garden har 
deltatt på Edinburgh Military Tattoo. I 1982 ble han forfremmet til koropral, og i 1987 ble vår kjære Nils Olav sersjant!

Sersjant Nils Olav sovnet stille inn i 1987. Det var en sorgens dag i Gardens his-
torie. Men, gleden var stor da etterkommeren til Nils Olav, Nils Olav II, kunne ta 
over. Arvtageren ble forfremmet til stabssersjant i 1993. Og den 18. august 2005, 
ble han forfremmet til Honourable Regimental Sergeant Major, som faktisk er 
den høyeste underoffisersgraden i Skottland! Han ble også den første pingvinen 
til å bære denne tittelen i den norske hæren. For en ære!

Så kom den store dagen. Fredag 15. august 2008 ble Nils Olav II slått til ridder! 
Han ble altså ADLET! Det var den britiske generalmajoren Euan Loudon som 
fikk den store æren, og Nils Olav II oppførte seg eksemplarisk under hele ser-
emonien, som bestod av både fanfarer og taler. Fra denne dagen tituleres han nå 
sir Nils Olav! Se på bildet så stolt han er! Han fikk til og med et emblem knyttet 
rundt den ene vingen som bevis på adelstittelen.

Adelstittelen går i arv, og det er nå SIR Nils Olav III som regjerer i Edinburgh 
Zoo og Hans Majestet Kongens Garde. Så nå vet dere hvilken dyrepark jeg skal 
besøke neste gang!

“Pappa sa at det var masse andre pingviner her da han ble tatt med, men her det jo 
bare mennesker som ser noe jeg ikke ser...”

Tekst: Dina Eggum
Layout: Ole Kristian Rønning
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Skål for bøgda, volvoen og konebæring

Det gjøres klar til konebæring

Man skal ikke kimse av Financeminister Haakons evner til å 
crowdsurfe

Som byggingeniør er det viktig å kunne håndtere verktøy selv 
når man er påvirket

Kom igjen nå gutta! Akkurat som på birken

Hovedstyret tar jobben sin alvorlig og passer på at alle har 
det bra

Ryktes om at samtlige gråt klamydia i ukene etter denne 
øvelsen

Ta en pinne for ledertrøya

Priskrig på grandis sa du? Trillebårløp eller paralympics?

Noen faller raskere enn interessen for kjemi med Ystenes

Når squadens outfit er on point

P3s neste uhørt hadde intimkonsert under Bygg games

Der ja, akkurat som i Brokeback

Noen vil påstå at han fortsatte selvom ballongen allerede 
hadde sprukket

Like mye slit som å dra inn en god karakter i Matte 1
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Klarer ikke finne på flere bildetekster, men fin gjeng er det!

“Jeg drikker meg full, til smaken av gull, spør meg hva jeg vil 
ha, svarer et knull”

Ey, Nils! Der er du, jo! “Hva spiste vi egentlig til middag?”

Det ryktes om at man kunne finne denne fine representanten 
fra marin uten underbukser og med henda godt planta på 
tærne tidligere på kvelden

Nu klinger igjennom den gamle stad

Regina blir båret inn med all pomp og prakt Andreas (7.) takker sjeldent nei til å kjøre denne velkjente 
sketsjen

Flotte byggstudenter som er klare for trippel dose Avsky, avsky, avsky!

Regent Arild passer på at alle blir innviet i H.M. Aarhønen Hovedstyret må jo få lov til å tulle litt de og

Fall på kne for regent Santa Clausen

Representanten fra Mannhullet lever opp til navnet

De Raatne Æg har endelig blitt Æg.tech

Enda en dose sa du?
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Kollektivtransport
Den Ærede Jury fikk god 
bevertning gjennom hele 
dagen, og trompetfanfaren 
falt i meget god jord. Flag-
get som raget høyt var en 
fin detalj, og passeringen 
under brua tydet på at det 
hadde vært god kommuni-
kasjon mellom De Raatne 
Æg. Transporten klarte også 
å frakte Den Ærede Jury 
gjennom hele runden, uten 
større problemer og med en 
akselerasjon som kunne måle 
seg med dagens amerikanske 
el-motoriserte kjøretøy kom 
det seg gjennom dagen.

MEN...
Å si at turen gikk knirkefritt 
ville vært en sterk overdriv-
else. Setene var våte og smale. 

Dette ble kompensert for med 
ponchoer fra en overpriset 
restaurant med middelmå-
dig mat og service, noe som 
gjorde setene tilnærmet 
friksjonsfrie. Da sikkerhets-
belter, mangelfull sikring av 
løse gjenstander og merking 
av lav takhøyde uteble, ville 
kjøretøyet trolig ikke bidratt 
til å nå Nullvisjonen. Under-
holdningen underveis var 
også svært laber, til tross for 
at det skal sies at dette var 
mye bedre enn da gruppa 
faktisk sang.
De Raatne Æg må derfor, så 
absolutt, drikke…

DOBBEL DOSE!

PRØVELSENE
Tekst: Hovedstyret
Layout: Ragnhild Myrnes

Lekeplass
Spenningen var stor og det 
kilte godt i magen da Den 
Ærede Jury først beskuet den 
sammensnekrede konstruks-
jonen, men det hjalp godt på 
nervene da bruk av dumpen 
ble demonstrert av to Raatne 
Æg. Disse var i det lekne 
hjørnet og viste stor glede 
under demonstasjonen. Den 
Ærede Jury satte også pris på 
vaniljesaus til geleen, festbrus i 
innbydende kopper og flatter-
ende sykkelhjelmer til utlån.

MEN…
En dumpe kan til nød betrak-
tes som middelmådig utførelse 
av prøvelsen, da Den Ærede 
Jury her forventet en leke-
plass. Tidlig utmattingsbrudd 
i dumpens håndtak viste 

tydelig at konstruksjonen ikke 
var testet tilstrekkelig, og De 
Raatne Ægs manglende ma-
terialkunnskap lyste gjennom 
da det ble påstått at bildekk 
som er såkalt lavprofil, enkelt 
kan gjenvinnes. At De Raatne 
Æg hadde utstyrt dumpa med 
sitteunderlag kan sies å være 
godt ment, men da de illus-
trerte noe som lignet nyfødte 
seler, og disse selene i tillegg 
svertet over på Den Ærede 
Jurys klær kunne de godt spart 
seg bryderiet.

De Raatne Æg må derfor, så 
absolutt, drikke…

TRIPPEL DOSE!

Bygg-meisterskap
Den Ærede Jury var som 
vanlig klar for å utfolde sine 
atletiske evner under Bygg-
meisterskapet. Det yngre 
tilslaget av det gemene hop 
så ut til å kose seg under hele 
den tilmålte tiden. Det ble satt 
pris på at De Raatne Æg bev-
ertet med sushi, og spesielt var 
Krosjefen meget fornøyd med 
kåpe et Jurymedlem verdig.

MEN… 
Når øvelsene delvis er kopiert 
fra oppgaveteksten, og den 
tildelt 3x3m plassen blir 
totalt ignorert, begynner 
Den Ærede Jury å lure på om 
denne gruppen har sovet i 
timen. De Raatne Æg serverte 
en drikkevare som for den 
vante tunge, smakte rustent 
armeringsjern. Lite bedre var 
det at kun 3 medlemmer av 

Den Ærede Jury fikk delta i 
Meisterskapet. Med så få delt-
agere skulle man i det minste 
tro at sekretariatet klarte å 
utrope korrekt vinner, men 
den gang ei. For de overflø-
dige var det ikke en gang en 
deltakerlandsby å hvile seg 
i.  Vernesko må ha gått De 
Raatne Æg hus forbi, og det 
ventet dermed en dødsfelle av 
en pall på de som overlevde 
de ellers så hånlige tevlinger. 
Det er attpåtil særdeles 
uheldig at Hennes Majestet 
ble fremstilt og fornedriget 
på den måten De Raatne Æg 
tegnet Henne, og dette på et 
flagg festet til  et ellers alt for 
lavthengende tak. 

De Raatne Æg må derfor, så 
absolutt, drikke...

TRIPPEL DOSE!
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Bru
Den Ærede Jury hadde store 
forventinger til de erfarne 
høgskoleingeniørenes bru. De 
Raatne Æg kunne presentere 
en stødig, symmetrisk og høy 
bru, hvor framkomsten kom 
seg trygt under. 

MEN... 
Det er tydelig at De Raatne 
Æg bare besto av det mannlige 
kjønn under denne prøvelsen, 
noe som spesielt gav utslag 
på bruas estetikk. Men de 
hadde nok selvinnsikt til å in-
nrømme at innslag av studiner 
er nødvendig for å konstruere 
en solid og estetisk bru. Den 
Ærede Jury undres spesielt 
over hva en nordnorsk rein-
sdyrfarm logo hadde å gjøre 
på H.M. Aarhønen sin bru. 

HMS ble heller ikke ivaretatt, 
da medlemmer av Den Ærede 
Jury fikk spiker i skoen og 
det var bedrøvelig og til dels 
manglende gelender. Bruen 
som i stor del besto av paller 
var heller ikke egnet for Den 
Ærede Jurys høye heler. Da 
Den Ærede Jury ankom bruen 
var det tydelig at de hadde gått 
glipp av åpningsfesten, da det 
hang avklippet åpningsbånd 
fra bruen og det var tomt for 
forfriskninger. 
De Raatne Æg må derfor, så 
absolutt, drikke... 

TRIPPEL DOSE! 

Hybel
De Raatne Æg hadde bygget 
et bofelleskap som var utstyrt 
med møbler, bar og vegger 
utsmykket med flotter bilder 
av Den Ærede Jury. Et ullteppe 
isolerte gulvet og det var tak 
over hodet.

MEN…
Når taket er stjålet fra søp-
pelkassen til arkitektstudenter, 
og det er planlagt at man 
hver eneste natt må ordne seg 
med hyrdestund rundt om i 
Trondheims husstander for å 
få en seng å sove i, da har man 
missforstått hva en generell 
hybel faktisk skal inneholde. I 
tillegg har De Raatne Æg brukt 
gips som utvendig kledning 
på en av ytterveggene, noe 
Den Ærede Jury ser på som 
forkastelig med tanke på at De 

Raatne Æg faktisk allerede har 
en bachelor  innenfor fagfeltet 
og burde være godt kjent med 
TEK10. Øvrige yttervegger 
på 5mm og vinduer av glad-
pack er vel ei heller med i den 
nevnte byggtekniske forskrift. 
Den Ærede Jury er sikre på at 
det mest tidkrevende med hele 
hybelen var å vente på at geleen 
de serverte skulle tørke.

De Raatne Æg må derfor, så 
absolutt, drikke…
TRI…*prikkes på skulderen 
av medlem av Den Ærede Jury. 
Hvisker litt*
Jeg har fått påpekt at dette var 
et absolutt nytt lavmål.

KVADRUPPEL DOSE!

Flytende Medium
Den Ærede Jurys førsteinntrykk 
av det flytendende medium var 
at det hadde et vakkert ut-
seende. Med blomster i vannet, 
kunne det minne om et idyllisk 
paradis, som fikk Den Ærede 
Jury til å drømme tilbake til en 
varm sommerdag.

MEN... 
Ved nærmere inspeksjon kom 
det frem at det slett ikke var 
noe varmt med dette flytende 
medium. Da temperatur-
målinger gjort av De Raatne 
Æg, ved hjelp av cm skalaen for 
badevannstemperaturer viser så 
kaldt (ca. 3cm). Er det ingent-
ing som tyder på at vannet var 
i nærheten av temperert nok 
for Hennes Majestets vinger. I 
tillegg ble det gjort et katastro-
falt forsøk på å etterligne H.M. 
Aarhønen, og Den Ærede Jury 

vil minne dere om at vår øverste 
beskytter ikke er et pinnsvin. 
Kunnskap var totalt fraværende 
hos De Raatne Æg, da det ble 
konkludert med at Freudtal-
let var ”passe sunt”, plasten 
var av ”type Biltema” og størst 
hydrostatisk trykket befant seg 
i de øverste hjørner. Påstanden 
om vanntrykket ble utvilsomt 
motbevist få minutter senere, 
da konstruksjonen sprengte. 
Dette kunne vært unngått der-
som De Raatne Æg hadde gjort 
som i oppgavebeskrivelsen og 
hatt avrenning. 

De Raatne Æg må derfor, så 
absolutt, drikke... 

TRIPPEL DOSE!



12

Minigolf
Den Ærede Jury ble møtt 
av en grønn gressmatte som 
inneholdt elementer den be-
reiste i Trondheim kunne dra 
kjensel på. Deriblant Student-
ersamfundet hvor de muntre 
toner fra Bodegaen høres 
godt, til fornøyelse for major-
iteten av Den Ærede Jury. De 
Raatne Æg hadde foregrepet 
begivenhetene og utarbeidet 
to lag slik at det simultant 
kunne spilles på de oppsatte 
hull. De Raatne Æg så ut til å 
more seg underveis og det var 
rikelig med oppvartning.

MEN...
Å kalle gressmatten velstelt vil 
være svært urimelig. Gresset 
var langt og tykt noe som gikk 
utover banens tekniske egen-
skaper. Det kan spekuleres i 
om det De Raatne Æg kalte 

Polynom Viskulær Cement, 
populært kalt PVC, er et egnet 
materiale til dette formål. 
Manglende sikkerhetstiltak 
for høytflyvende golfballer 
tyder på at HMS ikke var 
ivaretatt, og unnskyldninger 
om at sikringen går utover 
estetikken er meget utilstrek-
kelig. Skilleveggene hadde 
manglende innfestning da det 
viser seg at én spiker ikke er 
nok til å forhindre rotasjoner 
i konstruksjonen. Begreper 
som universell utforming 
var dog også ukjente for De 
Raatne Æg, da det ikke var 
tilrettelagt for de om lag 
10% venstrehendte i Hennes 
Majestest rike. 

De Raatne Æg må derfor så 
absolutt drikke...

ENKEL DOSE!

Betongkonstruksjon 
De Raatne Æg fra høgskolen 
stilte med arbeidstegninger, 
og en betongkonstruksjon de 
selv kalte en modell av Hotell 
Aarhønen. I tillegg overrakk 
de Den Ærede Jury gaver som 
falt i smak.

MEN… 
Den Ærede Jury finner flere 
feil i arbeidstegningene. Hva 
betongkloss-stablingen angår, 
er det vanskelig å si om disse 
går 4. klasse på Gløs, eller 4. 
klasse på grunnskolen. Beton-
gen, som De Raatne Æg me-
ner var høyst miljøvennlig og 
av ypperste kvalitet, er utrolig 
nok produsert av fjorårets 
førsteklassinger på betong-lab. 
De Raatne Æg bruker en i 
noen grad underlig benevn-
ing, når de oppgir at modellen 
tåler en last på 65 folkevogner. 
Når Den Ærede Jury spør om 

målestokk, svares det alt fra 
1:100 og 1:300. Både logo og 
konstruksjon hadde gjort seg 
heller bedre med navnet Hos-
tell Aarhønen. Og apropos 
logo, framstillingen av Hennes 
Majestet som en påskekylling 
er forkastelig. Når Den Ærede 
Jury kommer tilbake senere 
på dagen, er betongklossene 
sendt på skrotten, til alles 
velbehag. Det er dog synd De 
Raatne Æg ikke går arkitekt, 
for der kan de ta med betong-
klossene hjem, og vise til mor 
og far. Den Ærede Jury er 
sjokkert og forferdet over det 
de har sett.

De Raatne Æg må derfor, så 
absolutt, drikke…

Ja, dette var minst like lavmål!

KVADRUPPEL DOSE! 

Kjent byggverk
Ved ankomst til kjent byg-
gverk ble Den Ærede Jury 
godt mottatt av De Raatne 
Æg. Det ble straks forevist 
byggetegninger, og konstruk-
sjonen var solid gjennomført 
etter disse. Modellen av Taipei 
101 i målestokk 1:100 var 
behagelig å hvile øynene på. 
De Raatne Æg har vist god 
utnyttelse av plassen de ble 
tildelt, og har gode løsninger 
for gjenbruk av modellen. De 
Raatne Æg viste meget god 
service overfor Den Ærede 
Jury og hadde meget tilfredss-
tillende bevertning.

MEN...
Når Den Ærede Jury får 

unnskyldninger som “Det var 
litt dårlig vær” og “Vi kunne 
ikke på grunn av regnet” har 
De Raatne Æg misforstått hva 
det vil si å bygge konstruks-
joner i Norge. Som en viden 
kjent NTNU-profesor sier 
“Hus må tåle å stå ute”. Det 
var enda godt at De Raatne 
Æg kunne skylde på regnet da 
de ikke fikk tent på fyrverk-
eriet festet til modellen, for 
hvem er vel så dum at man 
tenner fyrverkeri i en trekon-
struksjon, uten å ta hensyn til 
brannforskriftene?!

De Raatne Æg må derfor, så 
absolutt, drikke...

INGEN DOSE!
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Utedo
De Raatne Æg hadde reist en 
utedo der Den Ærede Jury 
fikk gjøre sitt fornødne i ro og 
mak dagen til ende. Behagelig 
lukt, et godt og variert utvalg 
av lesestoff samt håndvask 
med varmt vann ble satt stor 
pris på både av Den Ærede 
Jury og den gemene hop. At 
bilde av Kanzler hang over 
doringen var gledelig og til en 
viss grad forstyrrende for Den 
Ærede Jury. I tillegg bydde 
De Raatne Æg på smørbrød, 
varm og kald drikke samt 
sigaretter for den som måtte 
ønske å døyve over vond lukt. 

MEN…
Gul Camel er ikke egnet for 
annet enn gamle knarkere 

og slett ikke for Den Ærede 
Jury. Konstruksjonsmes-
sig var det et trist syn. Ikke 
en éneste planke var i vater, 
og kronen på verket var en 
ynkelig etterligning av Hennes 
Majestets logo som ikke kan 
beskrives som noe annet enn 
grufull. De Raatne Æg tok 
også lite hensyn til både Den 
Ærede Jury og den gemene 
hops helse og sikkerhet. De 
fleste må si seg enige i at lev-
ende flamme på en utedo av 
brennbart materiale, som man 
måtte være både slangemen-
neske og akrobat for å benytte, 
er en særdeles dårlig ide. 

De Raatne Æg må derfor, så 
absolutt, drikke... 

CHAMPAGNEBRUS! 

Fydrikk 
• 18 bokser kattemat 
• 1 flaske Möllers Tran 
• Ostepopp 
• 2 stk Mills Ekte Majones 
• Soyasaus 
• 2 glass oliven 
• 3 glass sylteagurk 
• Eddik 
• Pepper 
• Kaviar 
• 2 liter kefir 
• Leverpostei 
• Ostepopp 
• 1 liter kaffe 
• Vann

Fydrikk for allergikere
• 1 liter tonic water
• 1 boks hakkede tomater
• Ostepop
• Pepper
• Eddik
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Har du lyst til å dra på utveksling, men du vet ikke hvor? Bli med 
til Sør-Amerikas Paris og Argentinas hovedstad; Buenos Aires. 

I august kom jeg hjem fra ett år på utveksling i Buenos Aires, 
der jeg gikk på det offentlige universitetet i byen. Universidad de 
Buenos Aires har 300.000 studenter, og det blir stadig vekk kåret 
til et av Latin-Amerikas beste universiteter. All undervisning går 
på spansk, så dersom du har lyst til å lære språk er det en ypperlig 
anledning til å gjøre nettopp det. 

Språkproblemer 
For meg ble de første ukene i Argentina brukt til å gå på språkkurs. 
Målet for disse ukene ble å lære så mye som overhodet mulig før 
studiehverdagen begynte. Tidligere eksamensperioder der enorme 
mengder informasjon har blitt studert på kort tid hjalp mye på 
dette, og da jeg startet på universitetet skjønte jeg allerede litt av 
hva de sa. Jeg skjønte derimot ikke alt, noe som medførte at jeg ofte 
ikke skjønte at vi hadde pause, eller hvor lenge vi hadde pause, eller 
når vi hadde eksamen. Hverdagen ble med andre ord ganske spen-
nende. Google translate, som ble min beste venn, viste seg dessverre 
ikke å være helt til å stole på. Dette medførte blant annet at jeg i 
stedet for å be noen på universitetet om et møte, endte opp med å 
insisterte på en date. Som sagt, spennende hverdag. 

Vin, fotball og musikk
Men, utveksling er heldigvis ikke bare skole. Argentina represen-
terer nemlig midten av venn-diagrammet som består av kompo-
nentene fotball, vin og Enrique Iglesias.  Det var ikke ofte man dro 
på en bar eller et utested (noe det er mange av i Buenos Aires) uten 
å høre Enriques siste låter over høyttalerne. 

For argentinere er fotball ekstremt viktig, noe som ble bevist da 
Argentina tapte mot erkerivalen Chile i finalen i Copa America 
tidligere i år. Tapet førte til at hele landslaget sluttet på dagen, 
inkludert favoritten Messi. Messi valgte heldigvis å komme tilbake 
etter at den argentinske presidenten selv ringte for å overtale ham 
til å bli. En litt annen lidenskap enn det norske landslaget opplever, 
med andre ord. 

I tillegg er Argentina en stor produsent av vin, og i vinhovedstaden 
Mendoza finner man over 1000 vingårder, såkalte bodegaer. Disse 
har heldigvis lite annet til felles med bodegaen på Samfundet enn 
at det finnes mye alkohol der. Stikkord er sykling fra vingård til 
vingård og endeløse vinranker i skyggen av Andesfjellene. 

Tekst: Nina Eklo Kjesbu
Layout: Ole Kristian Rønning

Ett år på den sørlige halvkule 
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ARGENTINA:

HOVEDSTAD:  Buenos Aires
OFFISIELT SPRÅK:  Spansk 
RELIGION:   Romersk-katolske 92%, protestanter 2%,  
   jøder 2%, andre/uspesifisert 4%
INNBYGGERTALL:  42 154 914
STYREFORM’:  Republikk
AREAL:   2 780 400 Km2
MYNTENHET:  Peso
NASJONALDAG:  25. Mai

Kilde: Globalis.no 

NTNU & ARGENTINA:

NTNU har samarbeidsavtale med følgende 
universiteter i Argentina: 

Universidad de Buenos Aires 
Instituto Tecnológico de Buenos Aires 
Universidad Nacional del Sur i Bahía Blanca  

Ett år på den sørlige halvkule 
Store avstander
Som alle utvekslingsstudenter hadde også jeg et stort øn-
ske om å reise rundt i landet jeg var i. Problemet mitt var at 
selv om Argentina bare er verdens trettiførste største land i 
folketall (Norge er nummer 117) så er det verdens åttende 
største i areal. For en person som før syntes at å ta femmeren 
til Dragvoll var ”langt”, kan jeg med glede si at bussturer på 20 
timer nå ikke lenger føles som mer enn en svipptur. (Neida. 
Joda). 

Ett av de vakreste reisemålene i Latin-Amerika er nasjonal-
parken Iguazu, cirka et døgns reise fra Buenos Aires. I Iguazu 
strømmer det ca 1700 kubikkmeter vann per sekund (enhver 
vannkraftstudents drøm), og kombinasjonen vann og sollys 
gir en omtrent permanent tilstedeværelse av regnbuer i fos-
sefallene. Med majestetiske fossefall, permanent regnbue og et 
snitt på 1,1 selfiestang per turist ligger alt til rette for endeløse 
selfier, noe mange utnyttet til det fulle. 

Hopp i det! 
Så hva sitter jeg igjen med etter et år i Argentina? Foruten å 
ha lært spansk har det vært utrolig gøy å lære en annen kultur 
å kjenne. Gjennom å gå på universitetet har man også gode 
forutsetninger for å bli kjent med andre unge studenter og å 
oppleve hvordan hverdagslivet er i et annet samfunn. 
Hvis du tenker på å dra på utveksling – uansett hvor – så vil 
jeg anbefale deg å ta sjansen! 
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Mekk denne sjæl a: 3 cl Gin, 1 cl Sour Apple, sprite. Ha Gin og 
Sour Apple i et glass fylt med is. Rør litt, og topp med sprite.

 

Bartenderne Kenneth og Petter i aksjon

Så klart har testpanelet ferdighetene som trengs for å kunne 
teste drinker på ordentlig vis. Prosedyren er lik som ved 
vinsmaking, der man følger de fem S’ene. Se, sveiv, snus, smak, 
spytt. Spytte har likevel aldri vært et alternativ. Vi skåler i 
stedet og kjører på med tredje drink. 

P2
Søt drink. Ganske god, denne kan Johanne B. gi 69 for. Kurant 
navn, men de fleste hører nok helst en annen kanal enn P2. 
Drinken har en eller annen X-faktor, men den er heller nega-
tiv. Fargen utmerker seg på ingen måte. Positivt er at enkelte i 
panelet mener at drinken er lett drikkelig, en typisk fylladrink. 
Andre mener at sukkeret graver seg ned slukerøret ditt, og 
Hello Kitty er på vei inn i selskapet. Dommerne, som ser fram 
til ny drink, har splittede meninger. Sugerør: 5 

Gjør som så: 2 cl Likør 43, 2 cl Sour Apple, 4 cl Sweet & Sour, 
sprite. Hell Likør 43, , Sour Apple og Sweet & Sour i et glass 
med is og shake dette. Topp med sprite. 

 

Elise, Sigrid og Johanne elsker gode drinker, her med en Big Apple Mohito

 
Det er torsdag, og et lite nøkkelknippe byggstudenter er på 
jobb. Ikke mindre enn seks drinker skal testes, og en god del 
mer skal konsumeres. Klokka atten trettifem ankommer bar-
tenderne lokalet med førti kg. is, åtte spritflasker og mengder 
med blandevann. Den Store Drinktesten er i gang!    

Candy Crush 
Når du bestiller denne forventer du farger, godteribomber 
og mye glede. Får du det? Nei. Dommerpanelet er enige om 
at med en Candy Crush i hånda, blir du aldri noe crush for 
noen. Litt sur. Smaker enten som pæregodteri eller Top Noch 
Zalo. Dommerpanelets smaksløker er det med andre ord 
ingenting å si på; Her er det nemlig mer enn nok pærecognac. 
Denne kan du mekke på egenhånd, ikke verdens vanskeligste, 
men vil heller aldri bli verdens beste. Elise sin drink går unna 
på 5 min, og Sigrid mener faktisk Zalo-smaken var veldig god. 
Det hjelper ikke. Johanne B. payer ikke mer enn 60 smacker-
oonies for denne. Drinken gjør seg best i barnebursdag. 3,5 
sugerør. 

 

De seks drinkene, fra venstre: …

De seks drinkene, fra venstre: Gin Tonic Spesial, Fiery Apple, Sunburn, Candy Crush, P2, 

Big Apple Mohito

Gin Tonic Spesial
Her har vi litt blanda forventninger. Noen forventer kremen 
av kremen, mens andre forventer et beskt helvete. Hva får vi? 
Noe som på ingen måte ligner den kjente Gin Tonicen. En-
kelte vil kun kalle den Spesial, men hva er galt med det. Candy 
Crushen ble ikke noe crush, men her har vi noe på G. Selv 
om det mangler en T, serveres det senere på kvelden titalls 
top tonics til tidenes testpanel. Vi får T’ene vi trenger der, og 
forsamlingen er fornøyd. Gin tonic er safe. 7 sugerør.

Den Store Drinktesten 

Ingredienser
4cl Xante
2 cl Sweet & Sour
2 cl Roses lime
Toppes med Blue burn

Hell Xante, Sweet & Sour og 
Roses lime i et glass med is og 
shake dette. Topp med burn. 

Bartenderne: «Desidert 

søteste vi har. En co-

gnac-drink som denne 

kan du kose deg med 

når du er litt småkåt.»

Tekst: Marcus Nilsen
Layout: Marcus Nilsen
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Den Store Drinktesten 

trenger er 4 cl Absolutt Pear, 2 cl Limemix, 8 cl appelsinjuice 
og Burn. Ha Absolutt Pear, Limemix og appelsinjuice i et glass 
fylt med is. Shake dette, og topp deretter glasset med burn. 

Testpanelet heller i seg den resterende spriten. Hæla i taket, 
fem på halv spyfull og Kjartan Lauritzen, vi stikker på DT.  

 

Sterke uenigheter i testpanelet fører til at det koker over for enkelte. Fra venstre: Anders, 

Johanne (16) og Rune.

Sunburn
Dommerne er dritt lei av å teste drinker etter Fiery Apple-
skuffelsen. I kjent BM3-stil, velger heller dommerne å 
feste noen plastre på øya og leke blind. Lukte- og smaksans 
klikker totalt, og testpanelet får seg en vill opplevelse. Farge 
bestemmes først ut i fra lukt: «Den er brun-rød.» Deretter 
smakes det, og hva skjer? Nesten hele testpanelet endrer men-
ing. «Drinken er gul!» Den utrolige smaken av appelsinjuice 
og pære, fullfører drinktesten på beste måte. 8 sugerør deles 
ut!

Didrik ser 
faktisk ikke 
en dritt. Det 
er ikke fordi 
drinkene var 
metanol-    
innholdige. 
Bare fordi 
han har på 
seg plaster på 
øya.

Lag deg en Sun-
burn du også. 
Det du 

Big Apple Mohito
Denne er latterlig god. Mohito er tingen, vi skulle hatt det 
i springen. Folket er i det stadiet der de tror de tåler alt, og 
begynner å bli rappkjefta. Johanne S. (16): «Det smakte ikke 
alkohol engang». Drinken bringer med seg gode minner for 
de fleste, da det er denne man husker fra rompesvette syden-
turer med rølpegjengen fra VGS. Her er det sommer, det er 
sol, det er snus, brus og bollemus. I Mohito får du både i deg 
grønnsaker, vann og alkohol, med andre ord de tre viktigste 
næringsstoffene for en student. Av en eller annen grunn ropes 
det ut «av med buksorna», og det skal ikke mer til før Rune 
letter kleint på beltet. Idet dråpene spruter, kan testpanelet 
med god grunn erklæres fulle. Didrik roper ut «ni av ti», får 
massiv kritikk av forsamlingen, bøyer seg dermed i støvet, 
klapper til sidemannen på låret og avslutter: «Det blir ti av ti». 

 

      

enkelte av dem selger drink fra Russland. Nok alkohol er det i 
hvert fall her. Sammen med kanelen, egner drinken seg derfor 
greit til sprutfylla etter høsteksamenene er unnagjort. Likevel 
skulle man tro det var julebord i Skomakergata, og at satan var 
invitert. Det smaker og ser ut som godt og brunt kloakkvann, 
eller skal vi heller si simlepiss og apecum… Sett på bakgrunn 
av tilgjengelig smittestoffberedskap, fremmes de interregion-
ale fagforaene på linje med det overordnede samfunnsop-
pdraget, og drinken får 1 knekt sugerør. Hvis du absolutt må 
lage denne gjør du det slik: 4 cl Fireball, 4 cl Sweet & Sour, 
eplecider. Ha Fireball og Sweet & Sour i et glass med is. Rør 
litt rundt, før du fyller glasset med eplecider. 

Bartenderne: Det finnes m
ange 

forskjellige mohitoer. M
ix det 

opp litt 
med f.eks. bacardi 

apple, sour apple, finsk jäger 

osv. sånn at m
ohitoen aldri b

lir 

kjedelig.

Hva trengær’u? 3 limebåter, 4 teskjeer brunt sukker, 
mynte (7 blad), 3 cl Bacardi Apple, 
1 cl Sour Apple, club soda

Hva gjør’u?
Muddle(knus) limbåter og 
sukker i et glass. Ta der-
etter mynte, og klapp blad-
ene 1 gang mellom hendene 
før de legges i glasset. Fyll 
glasset med knust is, og tilsett 
Bacardi Apple og Sour Apple. Rør. 
Topp med club soda, og rør litt til. 

Fiery Apple
«Hva har dere gjort med 
den jævla drinken?» ropes 
det i testpanelet. Dette 
ekke sunt. Blyantspissen 
brekker når dommerne 
skriver ned sitt uendelig 
hat til Fiery Apple. Ren 
Fireball drikkes fra shot-
glass, ikke 0.5 liters-glass. 
Spriten brenner seg fast i 
ganen, og isen har på ingen 
måte sjans til å slukke 
brannen. Det er ikke rart 
kjellerne ble stengt pga. 
brann-ting-og-tang, når 

Det 
er 

fae
n 

meg 
var

mt a
ss
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Nå som både HIST og høgskolene i Ålesund og Gjøvik har blitt en del av «NTNU-familien», har antall teknolo-
gistudenter på NTNU økt kraftig. Mange har lurt på hva dette betyr for oss på Gløshaugen, og forhold som 
«faglig forfall» og «tap av status» er nevnt. Det vi er bekymret for, er imidlertid om sammenslåingen vil bety at 
den sårt trengte og lenge omdiskuterte utviklingen av campus-området på Gløshaugen nå kommer enda lengre 
bak i køen.

De som har beveget seg 200 meter fra Prinsens gate har kanskje lagt merke til at det vokser frem et splitter nytt 
teknologibygg, dette er ment for HIST-studenter. Bygget har en prislapp på 730 mill. kroner, og lokalene er 
skreddersydd for å tilpasse seg dagens studenters arbeidsformer. Bygget tilbyr selvsagt alt av moderne teknologi i 
undervisningen. På Øya planlegges et nytt helsefagbygg med nytt treningssenter til studentene, sistnevnte i regi av 
SIT.

Nye Campus Gløshaugen – en håndfast oppsummering

Hva med oss? Når er det vår tur? Hva som skal skje med campusområdet på Gløshaugen har vært gjennom en 
rekke utredninger. I 2014 utarbeidet Rambøll Norge AS på oppdrag av Kunnskapsdepartementet en rapport om 
fremtidig lokalisering av NTNU. Etter en kvalitetssikring av arbeidet ble det høsten 2015 lagt frem en rapport med to 
hovedkonsepter; et samlet eller et delt campusløsning. Investeringsbehovet ble anslått helt opp til 8,5 mrd kroner. 

I forbindelse med statsbudsjettet for 2016 har regjeringen besluttet at det skal være ett samlet campus for NTNU 
i området rundt Gløshaugen. Dette skal vi være glade for! Regjeringen sier at «ny infrastruktur på Gløshaugen 
skal legge til rette for nye studieprogram og forskning på tvers av fagdisipliner i det nye fusjonerte universitetet i 
Trondheim».

Hvordan det nye campusområdet skal se ut er likevel langt i fra bestemt. Her skal det gjennomføres en rekke nye 
utredninger, beregninger, analyser og sterke meningsutvekslinger før konseptet blir klart. Noe ligger likevel fast; 
Dragvoll skal fraflyttes, mens Ålesund og Gjøvik forblir som de er. Det stilles også krav om at man skal forsøke å 
bruke dagens bygg på en god måte, noe som betyr at disse må bygges om og oppgraderes. 

Bygging av et nytt campus på Gløshaugen vil som et stort statlig prosjekt følge de trender vi ser i byggebransjen: 
Det vil bli stilt krav om miljøvennlige bygg med lav energibruk. Dette betyr å vurdere solcelle, varmepumpe, og 
minimum passiv-hus-standard. Kanskje blir det satt tilsvarende høye miljøambisjoner som for høyskolen i Hedmark 
der det bygges et plusshus, noe som vil si at det skal produsere mer energi enn det forbruker? Det er allerede stilt 
store krav om at campus Gløshaugen får bygg med effektiv arealutnyttelse og fleksibilitet, slik at byggene kan ivareta 
endrede behov i fremtiden. Når det gjelder selve byggeprosessen vil det sannsynligvis bli stilt krav om å ta i bruk nye 
teknologiske løsninger, og campus Gløshaugen vil dermed som selve kunnskapssenteret for teknologi selv kunne være 
med å fremme innovasjon i byggenæringen. Lean-metodikk vil ventelig bli foretrukket som gjennomføringsform 
fordi det gir den raskeste og mest kostnadseffektive løsningen.

Er du bekymret for å bli forstyrret av gravemaskiner og anleggsarbeid utenfor lesesalen? Den bekymringen kan du 
slippe – regjeringen har nemlig bestemt at utbyggingen skal skje over en periode på minimum 10 år. Så dessverre 
kjære medstudent – hvis du skal ha gleden av å lese til eksamen i moderne lokaler med frisk luft, så må du nok bevege 
deg ned til det nye teknologibygget på Kalvskinnet.

Tekst: Eivind Fålun
Layout: Thea S. Johannessen
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Chili con hva du vil

Denne grunnoppskriften er den eneste tomatsausen du 
egentlig trenger. Den kan brukes til for eksempel pizza, 
pasta eller som tomatsuppe. Det er veldig lett å variere in-
grediensene etter hva man liker best, og hvilken rett man 
skal lage. Hvis du føler deg ekstra fancy, kan du tilsette 
oliven, gulrøtter eller oregano, men husk å være forsiktig 
med chilien! 

Ingredienser
2.5 dl buljong (grønnsak eller kjøtt)
2 bokser hermetiske tomater 
2 fedd hvitløk
1 løk
Chili (så mye du ønsker)
2-3 ss tomatpuré 

Her er fremgangsmåten ikke viktig. Et lite studenthack er 
å doble oppskriften for så å fryse ned i passe porsjoner. 
Dersom du kommer i den kjipe situasjonen hvor du har 
glemt å ta ut kjøtt til pastaen fra fryseren, frykt ikke, bøn-
ner og linser er en god erstatning. Billig er det òg! 

På kjøkkenet er (nesten) ingen spørsmål dumme, men prøv å styr unna de aller simpleste. Husk at den beste måten å 
lære på er å prøve og feile. La oss se fremgangen på #gourmetkok. Håper det smaker! 

Sei i en fei

Er du en av dem som bare lager laks eller fiskegrateng? 
Det var jeg også, helt til jeg innså hvor billig sei er. Å ut-
vide fiske-horisonten kan virke skummelt i starten, men 
over tid vil du merke at fisk som oftest bare er fisk, og 
mer komplisert blir det ikke. Men pass på! Man bør være 
godt trent for å begi seg ut på rakfisk og lutefisk.

Ingredienser
1 seifilet (du finner de i frysedisken)
1 fedd hvitløk
Chili (vær forsiktig)
2 gulrøtter
1 løk
1 ss smør
Salt
Sitronpepper 
Hva du ønsker av tilbehør, for eksempel poteter eller ris. 
Grønnsakene kan varieres med for eksempel purreløk, 
brokkoli osv. Bruk det du liker best. 

Fremgangsmåte
Sett ovnen på 200 grader.
Kutt opp det du trenger av grønnsaker. 
Finn frem en ildfast form og nok aluminiumsfolie til å 
pakke inn det du skal lage.
Legg grønnsakene på folien sammen med fisken og legg 
en spiseskje med smør på toppen. 
Krydre med sitronpepper og salt, pakk sammen folien og 
sett i ovnen.
La stå i 20-30 minutter, steketiden varierer med 
tykkelsen på seifileten. 

Gourmetkok

Etter at jeg flyttet i kollektiv, innså jeg at mange har problemer med å få matlagingen til å gå opp i studenttil-
værelsen. Det er ikke alltid like lett å vite hvor lenge vannet skal varmes opp før du legger oppi eggene, hvordan 
helle vannet av pastaen uten at alt ender i vasken, eller  hvordan man unngår frossen kyllingfilet til middag. 

Tekst: Ingrid O. Sveine
Layout: Thea S. Johannessen
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Som fersk student er det ofte «første gang» for mye. Første 
gang du er på Samfundet, første gang du synger Lambo, 
første gang du går feil retning på stripa, og kanskje første 
gang du prøver deg på en ny idrett? 

Høsten 2014 var mitt første møte med lacrosse. Dette var 
en merkelig sport. Jeg kunne ikke forstå hvordan noen 
finner underholdning og treningslyst i et spill hvor man 
kaster en hard gummiball  mellom fiskehåver. Og ikke 
minst – hvordan finner guttene det underholdene å dælje 
rundt på hverandre med disse stålpinnene?

Idretten har sitt opphav fra indianerne i Canada. Den 
spilles på en bane som er på størrelse med en fotballbane. 
Det er 12 spillere på hvert lag, inkludert keeper. Målet med 
lacrosse er å score flere mål enn det andre laget, et konsept 
som er blitt brukt mye i forskjellige sporter gjennom
menneskets historie, bortsett fra golf da. Målet er 
avgrenset i en sirkel med 3 meter radius, her er det kun 
keeper som har lov til å være. Ballene kommer utrolig 

fort, under herrenes EM i sommer ble den raskeste ballen 
målt til over 160 km/t – du kan jo faktisk bli drept treffer 
ballen deg på rett sted! Guttene er derfor utstyrt med fult 
utstyr, hjelm, brystpadding, susp og mye mer. Hos jentene 
kontrolleres skuddene med en regel som kalles «shooting-
space», som vi ikke trenger å gå i detalj på – veldig kom-
plisert regel, som til og med erfarne spillere sliter med. 

Stålpinnene – eller sticken – kommer i mange forskjel-
lige varianter. Guttene er så heldige at de får muligheten 
til å velge lengden på sticken sin selv, mens jentene må ta 
til takke med standard lengde. Jentekampene spilles i 2 
omganger a 30 minutter, mens guttene spiller 4 omganger 
på 15 minutter hver. Det er tydelig at guttene trenger fler 
pauser for å gjøre samme jobb. 

Så når du passerer Dødens Dal og ser noen spille lacrosse, 
så vet du faktisk mer om idretten enn en gjennomsnittlig 
nordmann – òg det er ganske kult da. 

Lacrosse for dummies
 Tekst: Helle Ragnete F. Nilsen
Layout og illustrasjon: Nina B. Bakken
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Dere har sikkert merket det dere også, påmeldingen til 
bedpress går fort. Latterlig fort. Byggstudenter sitter klare fra 
klokka er 11:45 for å rekke påmeldingen. Lerka, Hangaren, 
forelesning, Samfundet og på ekskursjon i Singapore. For 
ikke å snakke om San Diego! Skal du komme deg med må du 
med andre ord sitte klar. 

Problemet har blitt så stort at en byggstudent har funnet andre 
metoder for å rekke påmeldingen kl. 12:00. Vi i Spikers Kårner 
har vært så heldig å få intervjue vedkommende, som ikke øn-
sker å stå frem med fullt navn.

«Jeg fikk ikke kjøpt billetter til Oktoberfesten under UKA i 
fjor, og innså under begge salgene at jeg ikke var rask nok. I 
etterkant hørte jeg at noen hadde laget et script for å kunne 
melde seg på fortere. Jeg innså derfor at datakunnskaper var alfa 
omega for raske påmeldinger. Siden bygg bare har ett program-
meringsfag meldte jeg meg opp i en rekke TDT-fag (datafag, 
red.anm.), for å være klar til UKA 2017. Det jeg plutselig innså 
var at disse datakunnskapene også kunne brukes til å melde seg 
på Industrikontaktens bedpreser. Den siste tiden har jeg derfor 
sittet og laget et MATLAB-script for å rekke påmeldingen til de 
kommende presentasjonene.»

Den anonyme byggstudenten kan også meddele at scriptet 
lar han melde på seg selv og 17 andre. «Jeg kan melde på 9 
medlemmer og 9 ikke-medlemmer av Aarhønen på en gang, så 
da får jeg tatt med vennene mine også! Hvis de av en eller an-
nen grunn ikke vil bli med kan jeg jo bare selge påmeldingene 
svart. Det går unna det også!»

I tillegg ble det problematisk at mange av presentasjonene 
ble endret slik at bare 4. og 5. klasse kunne bli med. Han 
hadde gledet seg til å begynne i 3. klasse så han kunne 
melde seg på til de fleste, men det ble det altså ingen ting av.                                    

«Jeg synes det var skikkelig dritt at det ble endret, men jeg 
fant en løsning på det problemet også. MATLAB-scriptet mitt 
gjør det mulig å få plass på alle presentasjonene, uavhengig av 
hvilken klasse man går i. Det har gjort at jeg har blitt sykt pop-
ulær blant førsteklassejentene, for å si det sånn!»

Mens den anonyme byggstudenten lever livets glade dager 
på bedpresser er Industrikontakten hakket mer bekymret. 
«Påmeldingen til Betonmast gikk på 14,6 sekund. Det blir 
umulig for femteklassinger å rekke påmeldingen for dermed 
å kunne få permanent jobb. Det virker som at byggstuden-
tene kun tenker på (mat og) øl. Vi prøvde også å arrangere en 
presentasjon der det ikke ble servert øl til maten, men det hjalp 
ikke det heller. Påmeldingen gikk ut lynfort der også!»

Industrikontakten ønsker ikke å kommentere saken om at en 
byggstudent har et MATLAB-script for påmelding til bedpres. 
Det eneste de ønsker å si er: «Vi kommer til å finne ut hvem du 
er, du som melder på 18 stykk på alle bed.presene. Vi kommer 
til å finne ut hvor du bor. Vi kommer til å finne ut hva NTNU-
kortnummeret ditt er! Vi kommer til å kvele deg med IK-pique, 
foran alle på sommerjobbmaratonet på BM-dagen.Vi kommer 
til å ta deg! 

Med det ble stemningen så amper at jeg fant ut at jeg burde 
komme meg bort fortest mulig, og avslutter dermed denne 
artikkelen for ikke å få prikker på «rullebladet» mitt av Indus-
trikantakten. 

BED.PRES.STRESS
Tekst: Håvard Eggen Kristensen
Layout: Winnie Ma
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10:00  Åpning av styreleder i Næringslivsringen 
  Tom Baade-Mathiesen, divisjonsdirektør Norconsult AS
10:05  Hva er de overordnede utfordringene for  byggenæringen fremover
  Hvordan kan NTNU legge til rette for å støtte opp under byggenæringens utfordringer? 
  Jon Sandnes, adm.dir. i Byggenæringens Landsforening
10:35  Utdeling av prisen til beste master ved byggstudiet i 2016
10:40  vNye veier - Vi bygger gode veier raskt og smart!
  Teknologi og utbygginsdirektør Anette Aanesland
11:10  Utdeling av Statens vegvesens pris
11:15  Excom 2016 Byggstudiets mange fasetter opplevd gjennom en uke i Singapore
  Student Sindre Lindheim-Minde forteller fra årets tur
11:35  Norconsultprisen til årets pedagog!
  Adm.dir. Per Kristian Jacobsen, Norconsult AS
11:40  Lunsj
12:10  Myk risiko og vellykket åpning av Oslo Lufthavn Gardermoen
  Anne Beate Hovind, konsulent i Avinor
12:40  Dr.techn. Olav Olsen AS’ Nyskapningspris 
  Deles ut av Tor Ole Olsen, direktør Dr. techn. Olav Olsen
12:45  NTNU and Norway - Joining the Trek to the Final Frontier
  Kevin Ford, astronaut fra NASA og førsteamanuensis på konstruksjonsteknikk
13:15   Jernbaneverkets pris til beste master innen jernbanefag

Sommerjobbmaraton i R2 kl. 14-15:00

Standområdet er åpent 09:30-16:00
1. november i Realfagbygget!

Kveldsarrangement fra 17:30

“Byggstudiet i et samfunnsperspektiv”
Foredrag i R2 fra kl.10-13:30



25

Tekst og illustrasjon: Marte I. Midttun
Layout: Per Magnus Korslund

10:00  Åpning av styreleder i Næringslivsringen 
  Tom Baade-Mathiesen, divisjonsdirektør Norconsult AS
10:05  Hva er de overordnede utfordringene for  byggenæringen fremover
  Hvordan kan NTNU legge til rette for å støtte opp under byggenæringens utfordringer? 
  Jon Sandnes, adm.dir. i Byggenæringens Landsforening
10:35  Utdeling av prisen til beste master ved byggstudiet i 2016
10:40  vNye veier - Vi bygger gode veier raskt og smart!
  Teknologi og utbygginsdirektør Anette Aanesland
11:10  Utdeling av Statens vegvesens pris
11:15  Excom 2016 Byggstudiets mange fasetter opplevd gjennom en uke i Singapore
  Student Sindre Lindheim-Minde forteller fra årets tur
11:35  Norconsultprisen til årets pedagog!
  Adm.dir. Per Kristian Jacobsen, Norconsult AS
11:40  Lunsj
12:10  Myk risiko og vellykket åpning av Oslo Lufthavn Gardermoen
  Anne Beate Hovind, konsulent i Avinor
12:40  Dr.techn. Olav Olsen AS’ Nyskapningspris 
  Deles ut av Tor Ole Olsen, direktør Dr. techn. Olav Olsen
12:45  NTNU and Norway - Joining the Trek to the Final Frontier
  Kevin Ford, astronaut fra NASA og førsteamanuensis på konstruksjonsteknikk
13:15   Jernbaneverkets pris til beste master innen jernbanefag

Sommerjobbmaraton i R2 kl. 14-15:00

Standområdet er åpent 09:30-16:00
1. november i Realfagbygget!

Kveldsarrangement fra 17:30

“Byggstudiet i et samfunnsperspektiv”
Foredrag i R2 fra kl.10-13:30



26

Ansvarlige Marie (2.) passer 
på at Nathalie (1.) holder seg 
hydrert

Emil (2.) og Marcus (2.) fant 
tonen.

Stirrer deg i senk, og slår deg 
rett ned. Johanne (2.)

Emil (2.) fant tonen med flere 
han!

Celine (2.) lar vel ikke et 
overtråkk stoppe seg. Her på 
Rave-vors

... og enda en. Her med 
Johanne (2.)

Trekant, mest sannsynlig 
byggstudenter

Sondre (2.) rimelig fornøyd 
med nytt hook etter et par 
dagers tørke. Her med Thea 
Sophie (1.)

Johannes (2.) og Eirik (2.) 
giftet seg i sommer, men ikke 
med hverandre. Redactionen 
gratulerer!

To Raatne Æg hadde «traktor-
sex» på Låvefest. Raatent. 

Det ryktes at det er en liten 
tension mellom Henrik (1.) 
og Fredrikke (1.). Begge fra 
Bergen.

Andreas (1.) beisa over Karo-
line (5.?) 

Håvard (1.) prøvde seg på en 
backflip på rave, overlevde.

Håvard (3.), Håvard Kvale ja, 
ble spottet da han gikk den 
lange walk of shame etter 
rave. …eller var det toga..?

Rave skal ta av, men at tre 
andre-klassinger skulle møte 
opp med krykker dagen 
derpå, var nesten for mye å 
håpe på. Johanne (2.), Celine 
(2.) og Margaret (2.): Godt 
jobbet!

Det ble rompedask og flet-
terøsk mellom Knut (2.) og 
Frida (2.), da de gikk rett på 
sak i fadderperioden.  

Henrik (1.) fikk aldri duppet 
snabben i Frida (2.), men litt 
spyttutveksling ble det likevel.

Njaal Benjamin (2.) tok seg 
en svipptur innom glattcella. 
Ryktene sier at rosen han ga 
politiet for deres «fine ko-
styme», skal ha vært medvirk-
ende årsak.

Det er søt musikk mellom 
Lasse (2.) og Celine (2.), og 
fløyta skal visst også spille 
finere og finere toner.

Kjærligheten blomstrer i Re-
dactionen. Skribentene Inès 
(2.) og Andreas (3.) skriver 
sin vakre historie om dagen.
 
Det var ingen tvil om at 
Haakon (3.) skulle gi meter da 
han løfta fram utkragerbjelka 
en sen kveld da han tok turen 
til Hanna (dragvolling).  

SLADDER
Tekst: Redactionen
Layout: Ragnhild Myrnes
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Pikenes Jens (2.) og Kaja (1.) steg for steg, før det bar til sengs 
for n’te gang. Men det skal visstnok ha vært ei annen pike Jens 
dro med seg hjem...

Knut (2.) og Frida (2.) varmer 
opp

Hildes (2.) sexylook

Vilde (2.) falt pladask for 
røver’n Jens (2.)

Henrik (1.) maursluker Elise 
(1.) 

Fadder og fadderbarn som 
mistet alle intimgrenser

Morten (2.) i koma

Etter gjentatte hook i våres 
fant de hverandre igjen. Elise 
(2.) og Tarjei (3.) 

Dragartister på samf

Per (2.) klinte til med 
arkitektstudent (5.?)

 God stemning.

Jenter på toalettet på 
samfundet

Få-på-stemning mellom Emil 
(1.) og ukjent på Bodegaen

Kjenner du igjen denne 
rakkern? Solveig (2.)

Ikke alle synes fydrikken var 
like digg
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