UTGAVE 5

SJEFRedacteur

REDACTIONEN
Redacteur
Marte Tollefsen Schia
Skribenter
Sofie Eivik Karlsen
Ola Spangen
Mak Ćemalović
Erik Hjertnes Nygaard
Sølve Jørgensen Øverbø
Simen Wahlstrøm
Fotografere
Mathilde Moen
Stine S. Faanes
Grafikere
Marte Tollefsen Schia
Per Magnus Korslund
Joakim Birkeland
Frida Nygaard
Anders Ugland Engen
Korrektur
Eline Ølstad Male
Morten Kolsaker
Spikers@aarhonen.no
Utgave 2, 2017
H.M. Aarhønen
Bygg, NTNU

TRADISJONEN TRO
Endelig er det høst og jaktsesong igjen. Byttet trasker foreløpig
uvitende omkring i sitt
naturlige habitat mens planer ferdigstilles med jaktlaget. Kanskje
du sitter på post, eller kanskje du tar et jag for å få byttet i bevegelse dit du ønsker.
Omsider er oktober her atter engang, og det skal nedlegges utallige stykker kjøtt i vårt langstrakte land. Fra storvilt til smårips, kanskje til og med hvalfangst i Bodegaen?
UKA er tiden da jaktmarkene bugner og Trondheim virkelig kan by
på en vakker buffet. En aften byr
kanskje på et prakteksemplar av en elgokse, en annen på lettere
nettere eksosrype.
Tradisjonen lever videre. Uansett hva du er på jakt etter serverer i
hvertfall vi forretten i form
av et rykende ferskt nummer av Spikers Kårner!
God høst, god jakt og bon appétit!
Mathias Nesse
Sjefredacteur
H.M. Aarhønen

FINANCEMINISTERS HjØRNe
Kjære byggstudent!
Du trodde kanskje at jeg skulle mase om personlig økonomi og at du må
huske å spare på storstipendet, men ikke denne gangen. Her kommer noen
velvalgte ord om trivsel her på bygg, spesielt for dere i 1. klasse.
Studietiden regnes ofte som den beste tiden i livet, og bygg har et utrolig flott
sosialt miljø. Men til tider kan studietilværelsen være veldig krevende. Store
klasser, vanskelige fag,Ystenes og en helt ny sosial arena er overveldende for
de fleste. Jeg husker i alle fall at det var det for meg. Mange kommer kanskje
alene hit og kjenner ingen på studiet fra før av, men husk! Du er ikke alene, det
er mange andre i samme situasjon som gjerne vil bli kjent.
1.semester er alltid det hardeste med de største miljøendringene, men hold
ut for det er så utrolig mye bra i vente!
Det er viktig at vi ser de som trenger å bli sett. I en klasse med 180 stk. er det
ikke alltid så lett, men dersom alle prøver litt så blir det bedre for de fleste!
Og for de som følte de kanskje ikke fikk full uttelling i fadderuka, så kommer
også fadderuke 2.0 rett etter nyttår. Åreturen blir arrangert av Aarhønen og er
et av årets høydepunkter. Alt i alt er det dritkult, så du burde melde deg på!
(snikblæst)
Til deg som synes det er vanskelig å bli kjent; engasjer deg, delta og ta verv.
H.M. Aarhønen har masse å tilby! Og til de som allerede er varme i trøya og
trives godt; si hei, slå av en prat eller inviter til et vors. Det betyr så mye mer
for dem enn det koster deg, og som regel gir det masse mer tilbake. Trivsel og
inkludering er et felles ansvar og noe jeg er sikker på alltid
vil være bra her på bygg.
Til slutt, hvis du skulle ønske en kaffetår og å slå av en prat, så er det som regel
hyggelige folk å finne på høna.
Knut Reidulff
Financeminister
H.M. Aarhønen
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PRØVELSENE

Men...

Layout: Anders Ugland Engen

Kollektivtransport
Den Ærede Jury ble møtt av en svært nett, miljøvennlig
og mobil farkost med god svingradius, som dermed var
tilpasset et travelt og tett bymiljø. Med et senket understell
appelleres det også til dagens ungdom slik at kommende
generasjoner også velger miljøvennlig. De Raatne Æg holdt
stand hele dagen og hadde et gjennomgående tema og det
var god og kreativ bevertning underveis.

Men...

Hva hjelper vel et gjennomgående tema når temaet er (Aar)HØNSEHUSET og det hele minnet mest om en mobil romleir.
Attpåtil blir Hennes Majestet omtalt og behandlet som FJÆRKRE! Den Ærede Jury må presisere at Hennes Majestet lever
fritt i skogen og ikke under noen omstendigheter skal sammenlignes med kommersielle høns! I forskrift om hold av høns
og kalkun, kapittel II, §4 står der følgende: “Fjørfehold skal drives og utstyr og inventar utformes slik at hensynet til dyras
velferd ivaretas”. Denne forskrift må ha gått De Raatnæ Æg “hønse”hus forbi. Det var svært trangt om plassen, komfort var
ikke-eksisterende med svært lave og harde seter, manglende ryggstøtte og halm på gulvet. Og den påståtte “hydrauliske
dempingen” så ikke ut til å fungere da turen på brosteinen i Nordre gate var særdeles humpete. Hver gang transporten
bråstoppet i et større hull, fryktet Den Ærede Jury både for liv og helse. Uten kollisjonsputer og ikke minst sikkerhetsbelter vil transportmiddelet neppe bidra til SVVs nullvisjon, snarere tvert imot. Når i tillegg rutetilbudet er dårlig og punktligheten knapt er på høyde med ATB, ser det mørkt ut for fremtidens samferdsel.
De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke: DOBBEL DOSE

Kjent byggverk

De Raatne Æg hadde tatt få hensyn til universell utforming i prosjekteringen av brokonstruksjonen. Trappetrinnene var høye og smale, og rekkverk å støtte seg til var tilnærmet fraværende. Enda verre var det at broen
med sine manglende lyd- og lyssignaler satte den gemene hop i direkte fare for å pådra seg kraniebrudd
ved å la dem forbli uvitende om at et brospenn er på susende vei mot hodene deres. Den Ærede Jury setter
spørsmål med De Raatne Ægs kunnskaper om byggematerialer da det som dekke på broen var valgt en
såkalt “slitesterk” sponplate. Sølvteip er heller ikke et materiale som hører hjemme på en brokonstruksjon.
Livssykluskostnadene for broen var heller ikke tilstrekkelig beregnet, da lønn til de uuniformerte vaktene som
til en hver tid måtte jobbe på broen åpenbart ikke var tatt høyde for.
De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke: ENKEL DOSE

Utedo

Den Ærede Jury ble verdig tatt imot utenfor det utendørs vannklosettet, og det kom tydelig fram at de hadde lest seg
opp på Den Ærede Jurys matpreferanser. Utsmykningen var en fryd for øyet, og De Raatne Æg sørget for at ikke et menneske kunne betvile hvilken linje De ærbødigst representerte. De Raatne Æg holdt fasilitetene åpne hele dagen i tillegg
til at De sørget for luktfrie omgivelser.

Men...

En utendørs konstruksjon med gips som både utvendig kledning og tak, er neppe en god ide i en by som
Trondheim, og planen om å plassere dette utendørs vannklosett under tak holder heller ikke mål. Dog de
fleste Jurymedlemmene ble skjermet for innsyn, synes et par stykker at øyekontakt med forbipasserende
mens de gjorde sitt fornødne var noe sjenerende. Det sies at det kreves 20 i IQ for å kunne åpne en dør, men
når døren er plassert opp-ned, og man praktisk talt må være Mensa-medlem for å kunne åpne den, lever det
virkelig ikke opp til kravene om universell utforming. Lesestoffet var også mer tilpasset en BI-eller indøkstudent, fremfor enhver byggstudent da her mangled både Teknisk Ukeblad, Byggeindustrien og ikke minst
Spikers Kårner. De Raatne Æg forstod heller ikke at “plass til minimum to personer” selvfølgelig betyr at to
personer skulle kunne gjøre sitt fornødne samtidig.
De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke: DOBBEL DOSE

Den Ærede Jury ble tatt tilbake til oldtiden da De ankom
det som skulle være Keopspyramiden. Som seg hør og bør
ble Den ærede jury møtt av kledelig antrukne Raatne Æg på
geledd, og de imponerte stort med kulturelt bidrag i form av
sang og dans. Det var heller ikke noget å si på Deres kunnskap om byggverket og tidsepoken.

Men...

Kunnskap om byggematerialer og konstruksjon var dog en stor mangel. Det er som kjent intet fag som heter “pappkonstruksjoner” ved NTNU, ei heller imponerte synlig sølvteip. HMS-tiltak var tatt lite hensyn til da De Raatne Æg satt Den
Ærede Jury i fare for å bli angrepet av den levende mumien. Det kan spekuleres i om dette ble gjort med vilje, da det
kom tydelig fram at De Blasfemiske Raatne Æg tilber andre guder enn Den Ærede Jury. Det var også store uklarheter
om Den Ærede Jury beskuet en lavvo, gamme eller en pyramide. At dette byggverket skal bestå i over 2000 år ser Den
Ærede Jury på som høyst usannsynlig da den ikke en gang sto oppreist ut dagen.
De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke: TRIPPEL DOSE

bro

De Raatne Æg hadde bygget en svingebro til ære for Hennes
Majestet denne fagre lørdagen i Nordre Gate. Broen var utført i
henhold til gode tegninger, og fungerte som den skulle. Gjennom
materialer lånt fra en byggeplass i nærheten har De Raatne Æg vist
evne både til å samarbeide med næringslivet og hensyn til miljøet.
Broen hadde også tilstrekkelig kapasitet til at samtlige medlemmer
av den Ærede Jury kunne stå på brospennet samtidig.
4

Lekeplass

Da den Ærede Jury tok steget ut av kollektivtransporten ble de møtt med en storstilt åpningsseremoni og et aldeles flott
maleri av Hennes Majestet. Etter denne fremvisningen var selvfølgelig forventningene høye, og den Ærede Jury fikk
servert en passende leskedrikk av typen sjokomelk. Den Ærede Jury ble også imponert da Raatne Æg kunne definere
maksimalt moment i dumphusken og at det var tilgjengelig HMS-utstyr for sikker bruk av lekeplassen.

Men...

Det hjelper ikke mye med en sykkelhjelm når hele attraksjonen er en ren dødsfelle. Da de første medlemmene av den Ærede Jury testet dumphusken ble det umiddelbart oppdaget at det var total mangel på forankring, så vel som ingen håndtak
eller ryggstøtte. Den Ærede Jury ble heller ikke imponert da disse manglene ble unnskyldt med at “det ikke var så farlig da
barn er laget av gummi og tåler å falle av”. Den Ærede Jury er også overbevist om at De Raatne Æg kommer til å gjøre det
MEGET SKARPT i faget bygningsmaterialer, hvor de kan briljere med sine kunnskaper om blant annet trevirke av tresorten
“tre”. Denne er jo som kjent, og som det ble presisert av De Raatne Æg, overlegen andre tresorter som gran og furu.
De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke: DOBBEL DOSE

Byggmesterskap

Den Ærede Jury hadde i lang tid sett frem til å sette sine byggeferdigheter på prøve i det gjeve byggmesterskapet. På
denne posten ble de møtt av et velkomponert banner med Hennes Majestets egen logo malt med stor presisjon. Man
fikk også inntrykket av god struktur med synlige arbeidsledere og klare regler. Litt påfyll i livsgnist i form av kaffe kom
godt med for en jury i hardt arbeid. Det gledet i også Den Ærede Jury å høre at aktivitetene også hadde blitt tatt i bruk
av det gemene hop i alle aldre.

Men...

Hjelm og annet verneutstyr var tydelegvis forbeholdt arrangørene, noe som fikk Den Ærede Jury til å føle seg noe utrygge mens de svingte hammeren av alle krefter. Og da det oppstod et ønske om å levere inn en RUH, viste det seg at et
system for å håndtere dette var ikke-eksisterende. Hele oppsettet, med påprakkelse av sponsordrops og brosjyrer, gjorde
at denne posten, prydelig banner til tross, mer enn noe annet minnet om en Teknastand. Det var en gjennomgående
mangel på kreativitet når det kom til valg av konkurransegrener, og den eneste av dem som til en viss grad skilte seg ut
ga enkelte jurymedlemmer sure assosiasjoner til gymtimene på ungdomsskolen. Som en jury utelukkende bestående
av konkurransemennesker, var ønsket om å bli plassert øverst på seierspallen en viktig motivasjon. Å da bli møtt med en
“alle-er-vinnere”-mentalitet, ingen seierspall, og å måtte dele diplom opplevdes derfor som svært lite tilfredsstillende.

De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke: DOBBEL DOSE

Betongkonstruksjon

Den Ærede Jury ble møtt med mektige toner og dagsaktuelt
konsept da De ankom tronekonstruksjonen. Tilstrekkelige
arbeidstegninger ble forevist og det var iallefall prøvd å lage
konstruksjonen lik de foreviste tegninger. Den Ærede Jury fant
stor glede i at tronen var utstyrt med en vaglepinne, spesielt
laget for Hennes Majestet. Det var også tydelig at De Raatne
Æg hadde hatt et godt samarbeid med næringslivet under
ferdigstillingen. Det settes også stor pris på at spoilere uteble
under besiktigelsen.

Men...

Selv om arbeidstegningene var fine, var det tydelig at De Raatne Æg ikke hadde klart å utføre jobben etter planen. Gjenstående forskaling og kiler for å holde det hele sammen må vel regnes som ikke tilstrekkelig kvalitet på arbeidet. Man
skulle tro at disse høyskolestudenter som allerede har levert sin bachelor hadde god kjennskap til HMS. Men nei. Fare for
snubling i løs rød løper og usikrede varmekilder er bare noen av RUHene som Den Ærede Jury mottok i løpet av dagen.
De Raatne Æg utsatte Den Ærede Jury for ekstrem smittefare da de lot alle forsyne seg med læskedrikk fra samme beger.
Tronen var på ingen måte tilpasset Den Ærede Jurys bekledning, da den førte til store ødeleggelser på både kjoler og
dresser. En skulle også tro at de fleste utdannede byggingeniører forstår hvorfor en ikke bruker hyssing som konstruksjonsmateriale.
De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke: CHAMPAGNEBRUS

Minigolf

Ved ankomst ble den Ærede Jury servert gelé og
boblevann til deres fornøyelse. Videre ventet en imponerende minigolfbane en kunne boltre seg i, og
det at samtlige som driftet banen benyttet hjelm tydet
på gode rutiner for ivaretagelse av HMS. Elementene
i golfbanen bar preg av kreativitet og innovasjon, og
Den Ærede Jury fikk virkelig moret seg med et avbrekk
fra en ellers så stressende tur langs Nordre gate. De
særdeles uorginale elementene fra tidligere år, som for
eksempel modeller av Studentersamfundet og Hovedbygget, var byttet ut med bevegelige deler og eksotisk
besmykkede skulpturer. Dette la grunnlaget for en
utfordrende og givende runde minigolf.

Men...

Som om ikke synet av Martin Ystenes gjorde oss svimle nok fra før, ble juryen møtt av en trio av roterende Ystenes-hoder.
Selv om De Raatne Æg mottok klare instrukser på synlighet var det ikke en eneste logo av Hennes Majestets linjeforening
å oppdrive. “H.M. Rike” er vi fortsatt ikke sikre på hva betyr. Den Ærede Jury satt heller ikke pris på at doruller hadde blitt
brukt som bærende elementer i konstruksjonen. Som om ikke det var nok ble et av Den Ærede Jurys medlemmer utstyrt
med en driver, på en minigolfbane (!), noe som kunne ha ledet til store skader blant den gemene hop.
De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke: INGEN DOSE

hybel

Da Hennes Majestet utsendte en ordre om å bygge en
hybel, var det Hennes ønske at det skulle utføres på en
miljøvennlig måte. Det gledet derfor Den Ærede Jury å se
at resirkulerte materialer og svanemerket maling var tatt
i bruk. Alt rotet som lå strødd kunne fått en hvilken som
helst student til å føle seg hjemme. Med de relativt trange
kårene var også de plasseffektive interiørløsningene helt
nødvendige.

Men...

Det var på ingen måte enkelt å forstå hvilken linje denne gruppen faktisk representerte. Noe malingssøl på veggen så
mer ut som en badeand malt av en femåring enn Hennes Majestets vakre logo, mens et usselt fotballflagg derimot kom
tydelig frem både på grunn av plassering og størrelse. Gruppen viste også mangel på byggtekniske kunnskaper som ikke
er utdannede ingeniører verdig, med blant annet innvendig kledning utendørs og tak som hellet inn mot midten. Den miljøvennlige profilen glapp også, da det “imaginære glasset” i vindusåpningene på ingen måte hadde tilstrekkelig U-verdi.
Videre var løsninger som påmalt veggklokke og speil, samt at hele bygningen så ut som en stall ikke noe særlig beærende
for Hennes Majestet. Da oppgaven helt tydelig presiserte at hybelen skulle dekke enhver students behov, må det jo også i
byen med kjærestegaranti være et absolutt minimum å ha muligheter for å motta besøk av den erotiske typen.
De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke: TRIPPEL DOSE

Flytende medium

Den Ærede Jury ble møtt av en iøynefallende demonstrasjon akkompagnert av vakker musikk. De satt stor pris på
et oppfriskende naturtema med vann i sirkulasjon. Det ble
raskt konkludert med at dusjen i aller høyeste grad kan
betegnes som bærekraftig og miljøvennlig da 100% av
vannet umiddelbart ble resirkulert. Dette var den siste posten Den Ærede Jury hadde på programmet, så den gode
bevertningen og den avslappende spaavdelingen kom
godt med etter en lang dag.

Men...

Det var på ingen måte tatt hensyn til innsyn eller privatliv da det var total mangel på forheng og omkledningsrom. Dette
gjør at den som dusjer til enhver tid er eksponert for offentligheten, noe som føles svært så ydmykende. Men hva annet
kan man forvente når installasjonen med påskriften H.M. Bad åpenbart virker mest som et desperat forsøk av Hennes &
Mauritz for å få solgt unna sommerens bikini og badetøy laget av små barnehender. Selve synet av anordningen var også
svært makabert, da det lå strandede hvaler strødd over hele gulvet. Som om ikke det var nok var det også flust med ustødige stearinlys på begge sider av trappen som ledet inn i dusjen. Disse førte til skader på både sko og øvrig bekledning
hos enkelte av Jurymedlemmene. Sist, men ikke minst, må det nevnes at det kun var montert et beskyttende lag rundt
treet på utsiden av dusjen, og ikke inni der der konstruksjonen faktisk blir våt og dermed er utsatt for fuktskader.
De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke: ENKEL DOSE

3 kjappe berusede
Fydrikk
• En boks sjokade
• Makrell i tomat
x12
• Sardiner x7
• cornflakes
• Tunfisk i olje x6
• Reker i lake x2
• Kikerter x4
• Tunfisk i gele x4
• Frityrolje x 2 (4l)
• Tiger saus
• Kanel

Tekst: Sølve Jørgensen Øverbø
Layout: Joakim Birkeland

Kveldene begynner å mørkne, kulden siger innover Trondheim og UKA med alle sine påfølgende
hangover-dager er like rundt hjørnet. Dette kan få en singel byggstudent til å savne en armkrok og en
søndagskjæreste, og letning etter den rette starter for mange etter et par+ enheter. I denne
anledning har Redactionen sendt ut en person i de sene nattetimer for å undersøke hva slags
personligheter som gjemmer seg bak noen blanke byggstudentøyne. Det bør nevnes at intervjuede
ikke var klar over betydningen av spørsmålene, ei heller at de ble analysert av en hobbypsykolog.
Spørsmål
1.
Hva er din favorittfarge, og hvorfor?
2.
Hvilket dyr ville du vært, og hvorfor?
3.
Hva slags vanntype liker du best? (Rennende vann, snø, is, hav, elv, foss etc..)
Meningen bak spørsmålene
1.
Hvordan du vil andre skal se deg.
2.
Beskrivelse av din ønskepartner.
3.
Dine tanker om livet.
Haakon (5.)
1.
Blå, fordi hvem liker vel ikke blått!?
2.
Jeg ville vært en delfin for da kunne jeg jobbet med å svømme med damer.. er det kleint å
si? (Neida)
3.
Vanntype? Hva faan? Hmm..Fjellbekk! Liten, søt, koselig, forfriskende og samtidig en knallgod
drink.
Det er viktig for deg å bli likt av alle og å passe inn i gruppen din. Blått er også fargen for avslappede
personer med stor fokus på indre harmoni. Du ønsker en smart partner, men også en som kan hjelpe
deg å tiltrekke andre, og sette deg i fokus. Godt reflektert over livet, ønsker et rolig liv fylt med gleder
og gode drinker som stemmer godt overens med valg av favorittfarge.

Fydrikk for allergikere
•
•
•
•

Tyttebærsyltetøy
Hermetisk champignon x2
Tomatbønner
Sitronsaft

Frida (1.)
1.
Gull, fordi det glitrer.
2.
Da ville jeg vært en drage! Alle vet jo at de elsker gull, også kunne jeg kanskje blitt ridd av Jon
Snow.
3.
Tjaaa snø? Det er en vanntype! Da kan man ha snøballkrig!
Du ønsker å skille deg ut i mengden og bli sett på som suksessfull. Dette er noe du søker en sterk og
ledende partner til å hjelpe deg å oppnå, mulig gold-digger. Livet ser du på som en stor lek som skal
være fylt med morsomheter.
Tom (3.)
1.
Hva enn farge betong er (grått?) – ja noe sånt.
2.
Da ville jeg vært en pusekatt hvor alt jeg gjorde var å bli matet og kost med.
3.
Øl? Er det greit å si? (Tja.. er vel det). Nei vent, jeg liker havet – stort og åpent.
Du ønsker å bli oppfattet som en trygg og stabil person. Du er glad i kontroll over hverdagen, og søker
ofte løsningene som gir en enklest mulig hverdag. I en partner søker du en du kan skjemme bort og
kose med. Du ønsker en partner som er selvstendig og ikke er avhengig av deg, men som setter pris
på å bli litt bortskjemt. Du ønsker en bred horisont i livet med mange muligheter, men du vil gjerne ha
oversikt og kontroll på fremtiden.
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Fadderperioden
Layout: Frida Nygaard

10

Immatrikuleringsball
Bilder: Mathilde Moen | Layout: Frida Nygaard
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Bilder: Mathilde Moen | Layout: Per Magnus Korslund

Byggr mantikken
Tekst: Erik Hjertnes Nygaard
Layout: Joakim Birkeland

SPØRSMÅL
1.
Nevn et av verdens byggverk som pirrer din
seksuelle lyst.
2.
Hvilken av NTNUs forelesere ville du ønsket med
deg hjem fra bodegaen?
3.
Fortell oss hvilken filmscene som beskriver ditt
seksuelle liv.
4.
Dersom du skulle prøvd deg på en av samme
kjønn på Bygg, hvem hadde det vært?
5.
Hva er åpningsreplikken din på tinder?

Guro Prestegårdshus (1.)
1.
Aarhønehytta
2.
Arild! Fordi han er typen til å verdsette en god vin, og er
generelt en skjønn fyr.
3.
Filmscenen i Fantastic beasts and where to find them,
når vi får være med inn hovdpersonens koffert – ofte
overraskende og ikke forventet da kvelden startet.
4.
Hun som sitter foran meg på første rad, hun har blå øyne
og er bestandig glad.
5.
Vil du være med å finne ut hvor mye spenning sengen
min tåler?

Frida Marie Berntsen (2.)
1.
Varoddbrua i Kristiansand
2.
Arild selvfølgelig
3.
Fifty Shades of Grey, i det røde rommet
4.
Marte Tollefsen Schia
5.
”Hooke?” funket på kjæresten min
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Elise (3.)
1.
Så å si alle (Utenom Trump Tower)
2.
Oktoberfest nærmer seg så blir fort das nachspiel
med Jochen
3.
Rumpeldunkkamp i Harry Potter. Full av magi og 		
jakten på gullsnoppen
4.
Sikter høyt og går for Hennes Majestet
5.
Favorittfaget mitt er egentlig matte, men med deg
bryr jeg meg bare om kjemi

Auden (4.)
1.
Marina Bay Sands i Singapore. Lite er mer seksuelt
opphissende enn tre skyskrapere med en deilig båt
oppå!
2.
Må bli Kelly Pitera. Hun er amerikansk, så ser for meg
at hun er god til å clubbe!
3.
Når Titanic synker og knekker i to
4.
Har alltid vært svak for Petter Cornelius i 4. klasse.
5.
Du bør ringe dyrepolitiet, for jeg skal denge musa di!

Kenneth Slaatsveen (5.)
1.
Holmenkollen, største sklia i Oslo
2.
Martin Ystenes
3.
American Pie, den scenen med paien
4.
Petter Bergersen, LETT!!
5.
Hvis jeg var en vannmelon, ville du svelget eller spyttet ut
frøene mine?
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Jubilerende KLUKK
Tekst: Sofie Eivik Karlsen og Maren Johanne Mood | Layout: Frida Nygaard
31. januar 2018 er det 105 år siden Hennes Majestet kom til bygningsfolket gjennom de doble
glassrutene i H1. Å få overvære en slik hendelse er ikke mindre enn en ære. Vi i Jubileumskomiteen
skal derfor gjøre vårt beste for at det skal bli ei storslagen jubileumsuke, med arrangementer for
enhver. Det skal ikke legges skjul på at vi byggstudenter har et par selskapelige talenter. Under Hennes
Majestets beskyttende vinger skal slike talenter få utfolde seg i jubileumsuka.
Man trenger ikke dykke langt ned i Aarhønens historie (selv om det er sykt gøy) for å få et innblikk
i linjeforeningens mangfoldighet og engasjement. Tilbudet Aarhønens undergrupper byr på er
bredt, og fungerer som en god pause fra hverdagens strabaser. Bygg har lenge markert seg blant
Gløshaugens største linjeforeninger. Her er et lite glimt fra historien, som passer i disse UKEtider.

Tidligere var det en tradisjon at alle Samfundets interne gjenger, samt hver linje på NTH,
åpnet UKA ved å gå i tog fra Samfundet til Torget i Midtbyen. Byggstudentene hadde en
helt spesiell rolle i dette, nemlig å konstruere et tårn. Det måtte kunne bæres, monteres
raskt, tåle vekten av én person, og det måtte være så høyt at Samfundets formann kunne
stå i toppen av tårnet og nå høyere enn statuen av Olav Tryggvason. Fra toppen av dette
tårnet erklærte formannen UKA offisielt for åpnet.
Etter en periode uten UKEtårn var det noen byggstudenter, blant annet ingen ringere
enn Arild Holm Clausen (H.H. Høy Gang), som igjen tok opp tradisjonen i 1993. De
designet og bygde et tårn i aluminium. Etter dette prakteksemplaret av et tårn
er det ingen som har turt å utfordre Tryggvason igjen. I tillegg satte både
politi og brannvesen en stopper for tradisjonen. Dette er ikke så vanskelig
å forestille seg dersom en ser på bildene av tårnene, ta en kikk i
Historieboka.

H.M. Aarhønens 105-årsjubileum

Tirsdag 30.01

Fredag 26.01

”Perm til perm” på Aarhønekroa i regi av
Aarhønens linjeforeningskor

Høytidelig åpning av jubileumsuka
Tur til Aarhønehytta

Onsdag 31.01

Lørdag 27.01
Jubileumsgalla: Maskerade
Stevning av forbrytere

Seremoniell markering i H1
Jubileumskonsert med Bjelkeklang
Bedriftspresentasjon

Søndag 28.01

Torsdag 01.02
Skidag med Multiconsult
Konsert med ByggBang

Arrangementer i regi av Aarhønens
undergrupper

Fredag 02.02

Mandag 29.01

Revykavalkade

Swingkurs
Arrangement i regi av Aarhønens
undergrupper

Lørdag 03.02
Bursdagsfest

Slikt engasjement skal feires under jubileumsuka, og det skal gjøres ekstra stas på både Hennes
Majestet og Hennes undergrupper. Husk at det er ved dyrking av kameratskap vi kan motvirke
fagidioti.
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Innovativ sommer for COWItry-studenter
Sommerstudentene i COWI har brukt 30 prosent av tiden sin på innovasjonsprosjekter.
– Det er viktig å forankre betydningen av innovasjon og utvikling tidlig i karrieren, sier Birgit Farstad
Larsen, utviklingsdirektør i COWI.
Over åtte uker har 18 studenter i COWIs sommerjobbprogram, COWI TRY, fått testet hverdagen
som rådgivende ingeniør. I tillegg til å få praktisk
prosjekteringserfaring i prosjekter, har studentene undersøkt potensialet og utviklet konsepter
for hvordan virtual reality, Internet of Things (IoT),
Big Data og Microsofts eget samhandlingsverktøy Surface Hub, kan øke kvaliteten på fremtidens
løsninger.
30 prosent av tiden i sommerjobbprogrammet var
dedikert til innovasjonsprosjektet, som ble presentert for den norske ledergruppen og rundt 40
andre ledere i Norge og Danmark.
Lagde egen matrise for Big data
Ingrid Elise Johansen studerer bygg- og miljøteknikk ved NTNU med spesialisering innen VA-teknikk. Hun deltok i prosjektgruppen som undersøkte
Big Datas betydning for rådgiverbransjen.
- Vi startet med blanke ark. Ingen av oss hadde mye
kunnskap om IoT og Big Data fra før. Derfor startet
vi med research og analyser. Videre utviklet vi en
egen matrise for å identifisere områder der det er
nærliggende for COWI å innovere innen IoT og big
data, forteller Ingrid Elise Johansen.
Innen 2020 antar man at rundt 50 milliarder enheter vil være koblet opp mot internett. Innen den
tid tror man gjerne det vil gjelde alt fra gatelys,
heiser og trafikksystemer, til vannledninger, biler
og produksjonsanlegg, har én eller flere sensorer
som kommuniserer med et system som analyserer,
rapporterer og «reparerer» fortløpende basert på
historiske og sanntidsdata.
- Vi ser at spesielt innenfor automasjon er det et
stort potensiale for å bruke sensorer og big data,
for eksempel innen industrien. Med smart bruk av
dette vil man oppdage feil tidlig eller før de forekommer - og optimalisere prosesser og energibruk,
sier Ingrid Elise Johansen.
Stor omstilling i bransjen
Rådgiverbransjen er inne i en stor omstilling, der
18

digitalisering og teknologisk utvikling utfordrer
tradisjonelle arbeidsprosesser og forretningsmodeller. Birgit Farstad Larsen, utviklingsdirektør i
COWI, har fulgt studentene gjennom sommeren,
og forteller at det er viktig å tilrettelegge for at de
nyutdannede får praktisk erfaring fra hvordan dette
vil påvirke deres egen arbeidshverdag.
- Da er det viktig å tilrettelegge for ideutvikling,
støtte opp om nytenking og gi rom for å innovere.
Vi mener at dette mindsettet er viktig å forankre
på et så tidlig tidspunkt i karrieren som mulig, sier
Farstad Larsen.
COWI har allerede ansatt tre av sommerstudentene, mens én skal jobbe videre med COWI på sin
mastergrad og en annen på Bacheloroppgaven.
- Jeg er imponert over det studentene presenterte.
De har en intuitiv forståelse av teknologiens potensiale og viser også at de forstår bransjen de skal inn
i om få år. Gjennom innovasjonsprosjektet har de
hjulpet oss med å identifisere noen muligheter som
i fremtiden vil forbedre prosessene og øke verdien
for kundene våre, sier Farstad Larsen.
Mindre risiko og tidsklemme med VR
Den tredje gruppen tok et dypdykk i den virtuelle
verdenen for å identifisere hvilket potensial som
ligger i mer utstrakt bruk av Virtual Reality.
De foretok en intern spørreundersøkelse på et
utvalg av COWIs medarbeidere, som viste at 65
prosent mener at teknologien kunne ha forbedret
arbeidet deres. De pekte særlig på to områder som
de mener ville hatt nytte av mer bruk av VR, hvor
den ene var universell utforming.
- Man får en mye større forståelse for brukerne av
bygg og offentlige rom, samtidig som det vil gi mer
realistiske medvirkningsprosesser. Vi kan legge på
filtre som viser hvordan prosjektet er for mennesker
med nedsatt syn, og vi får en mye bedre forståelse
av hvordan rom oppleves for f. eks mennesker i
rullestol. Vi kan også endre høyden til perspektivet
for å få et bedre innblikk i hvordan barn opplever
rom, sier Shehroz Shirazi
Videre brukte de feltundersøkelser som et ek-

sempel der VR kan redusere både risiko og
tidsbruk.
- Vi tok kontakt med en prosjektgruppe hos
COWI som hadde arbeidet med en grotte i Montenegro. De filmer fra før alle sine
oppdrag med 360-graders kamera, så her
handler det om å ta i bruk teknologien på
nye måter. Med VR kan de planlegge neste
inspeksjon bedre i forkant, og dermed redusere risiko og tid brukt i felt, sier Shehroz
Shirazi.
Samarbeid på tvers av fag og landegrenser
Startskuddet for sommerstudentprogrammet
COWItry gikk 27.juni. Studentene kom fra
en svært variert bakgrunn: Fra energifysikk,
VA-teknikk og termisk energi til BIM, bygningsdesign og jus.
- Tett samarbeid på tvers av fag og landegrenser er noe av COWIs styrker. Tidligere
har COWItry kun vært gjennomført i Norge.
I år videreutviklet vi programmet for å få et
mer internasjonalt tilsnitt, der vårt globale
hovedkontor i Danmark var med for første
gang, forteller Farstad Larsen.
Studentene var fordelt på syv kontorlokasjoner: Oslo, Drammen, Fredrikstad, Trondheim,
Lyngby, Aalborg og Aarhus.
- Jobbet like effektivt som ansikt til ansikt
Microsofts flaggskip Surface Hub er en 84
tommers interaktiv samhandlingsskjerm.
Siden studentene var lokalisert i Oslo og
Lyngby, ble Surface Hub’en – som var den
siste gruppens innovasjonsprosjektet – også
et prosjektverktøy.
- Vi jobbet samtidig i programmer på ”hver
vår side av skjermen”. Oppdateringene
foregikk i sanntid, og vi kunne tegne og
kommentere rett i applikasjonene og dokumentene, forteller Sindre Tollan Sørensen.
Studentene testet ulike applikasjoner og
programvare, som 3D-modeller fra AutoCAD
mobile og Power BI for å håndtere big data.
- Det er et godt verktøy til å gjennomgå
tverrfaglige 3D-modeller og fungerte bra
til å forenkle arbeidet med kvalitetssjekker i
gruppemøter. Det var overraskende enkelt,
og vi jobbet like effektivt her som i et møte
ansikt til ansikt, forteller Sindre Tollan Sørensen.

• I oktober ansetter COWI 30 nyutdannede innen
alle fagdisipliner. Stillingsutlysninger kommer
fortløpende.
• Stillingsutlysninger til neste års COWItry
kommer rundt årsskiftet. Følg COWI Norge på
Facebook for løpende oppdateringer.
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SLADDER
Rave tas stadig til nye høyder for

pocket pussy-en til Thad, nemlig

etter nærmere detektivarbeid av

hver fadderperiode som går, og i

Oxsana. Den møtte en tragisk død

Redactionen.

år sørget Florentina (2.) for å hol-

ved flammer, men mye tyder på

de trenden gående og konkluder-

en oppstandelse etter at Petter(3.)

Marte (2.) ble med Jens (3.) hjem

te kvelden på legevakten.

utalte at fleshlighten hans skal

i fadderperioden. Usikkert om det

være bedre enn sex.

er snakk om gjentatte ganger eller

Betonmast har full oversikt over

hva slags rampestreker som her

forholdslandskapet på bygg og

Vi er spesielt store fan av byggro-

melder om at Knut(2.) og Oda(2.)

mantikk, og det er en stor glede

fant sted.

er så godt som gifteklare.

at det blomstrer spesielt godt i 2.

Edvard (3.) skal vistnok ha gått

Klasse. Det:

glipp av sikker sengekos da

Det blåste godt på årets låvefest,

Ryktes blant annet om søt musikk

han brukte så lang tid på do at

og kanskje ekstra godt blåste det

mellom Gina (2.) og Halvard (2.)

nattebesøket dro hjem før han ble

for Oscar (1.) som skal ha fått en

Ryktes også om veldig god kjemi

ferdig. Han fikk i det minste tømt

kjapp blåsejobb av ukjent Raatent

mellom Julie (2.) og Henrik (2.)

seg på en måte den natten.

Æg. Raatent.

Vi gratulerer!

De fleste av oss har trolig sett

Håvard (1.) skal ha blitt observert i

MMA, men det er ikke bare på

BMS (Blue Mountain State) og har

sin walk of shame etter låvefesten,

matta denne gutten hooker. #Hoo-

kjennskap til den myteomspunne

Jentas identitet forblir ukjent selv

kinator.

”Du minner meg litt om Eva
fra skam”

Carlos har nylig oppgradert
til Tinder gold

Felles for begge fyllekuler er
skrivefeil; kastet

Quiz: Hvem har på tightsen?

Noen koste seg litt ekstra på
HM Aarhønens immball

Ekstra koselig med fri tilgang
til alkohol

Edvard (3) og Vanessa (3)
sist observert på Heidis etter
åpen bar med VEDAL.

The future is now!

Sist sett på immballet til
INDØK

Årets rave kan vel oppsummeres som et stort hook,
suksess!

.. Og noen tok det steget
videre. Ryktes om fletterøsk
og tungedytting resten av
natten.

… å være på

… belønner seg

Med jenteandel på opp mot
100% på Nutrix sitt Immball
skulle du ha trodd at ByggBangs egen vokalist fikk med
seg damene hjem. Ryktes at
det kun endte med Knut og
Marie

Erik (2.) skal vist ha begynt med

Ole-Jakob(1.) tar ”håper du
har kasko for du ga meg
nettopp en bulk i buksa” til
nye høyder

”Også sier du neste stopp
Mars, og legger marshmellowsen i munnen og lener
deg inn”

Lyst til å sende inn sladder?
Legg aarhonen_gossip på Snapchat,
eller send inn via appen SpikersKårner
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Erik (2) viser at
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