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Redactionen

Leder Bjelkesyre

Hei, du,
Ja, du som har litt dårlig samvittighet fordi du ikke har trent den siste uka eller kanskje den siste 
måneden. Du som satt på skolen i dag og syntes litt synd i deg selv som måtte opp tidlig for å dra i 
forelesning. Nytt studieår, uavhengig av om du er ny student eller rutinert, betyr at det er mye gøy 
som skjer. Det gøyale skjer gjerne i kombinasjon med useriøse mengder øl. Useriøse mengder øl 
fører ofte til useriøse mengder fyllesjuke. Useriøse mengder fyllesjuke fører da sjeldent til useriøse 
mengder treningsmotivasjon. Så når du sitter der med beina i kors og leser dette, vil jeg at du skal 
vite en ting: DET ER IKKE SYND I DEG.

Hvis du tror at Roma ble bygget på en dag, da kan du ta deg en bolle. De som tenker at det er 
tanken som teller, er svake. Kjære byggfolk, vi må opp i ringa! Smerte er en illusjon og det er 
opp til deg om du velger å kjenne på den. Du vet den vaffelen HS serverte deg? Ja, den, ja. Den 
tilfredsstiller deg i to minutter, mens en løpetur tilfredsstiller deg resten av dagen. Noen drømmer 
om suksess, vi i Bjelkesyre trener oss til det. 

Forskjellen mellom å drømme og å oppnå, er disiplin. Du kan velge mellom resultater eller 
unnskyldninger. Unnskyldninger brenner nøyaktig null kalorier per time. Det er ditt valg. Bjelkesyre 
er en plass for vinnere. Vinnere gir aldri opp. De som gir opp, vinner aldri. Åja, så du er en vinner, 
altså? Vinnere spiser mindre sukker, mer frukt. Mindre brus, mer vann. Mindre bekymring, mer 
søvn. Mindre ord, mer handling. Du får ikke den perfekte rumpa av å sitte på den. Svette er bare 
kroppsfett som gråter. Vi i Bjelkesyre har troen på at jobben må gjøres. Bjelkesyra kommer ikke av 
seg selv, den må jobbes for. Train insane or remain the same!

Avslutningsvis ønsker jeg å sitere William Shakespeare: «Kroppen er vår hage – viljen er vår 
gartner». Regner med du kommer og kjenner på Bjelkesyra på neste trening da?

Tobias Falstad
Syresjef 
H.M. Aarhønen

Høsten er her, og med det følger utgave 5 av Spikers Kårner. Denne 
utgaven er vi utrolig fornøyd med, så vi håper dere også liker den. 
Her kan dere nemlig blant annet lese en erotisk mekanikk-fortelling 
og resultatene fra vår ferskeste spørreundersøkelse, hvor alle dere 
nok en gang har hjulpet oss å komme litt nærmere en forståelse 
av hvem vi byggstudenter egentlig er. I tillegg kan dere se bilde-
collager fra den tradisjonstunge opptaksprøven til Aarhønen og 
Jonathanfesten. Og sist, men ikke minst, sladder! Har du gjort noe 
dumt siden forrige utgave? Bla opp på siste side for å se om vi har 
fått høre om det.

Fra spørreundersøkelsen vår kan dere se at kun 8% av 
byggstudenter synes høsten er den beste årstiden. Det synes jeg 
er rart, høsten er jo studentenes nyttår! Noen av dere studerer for 
første gang, noen har valgt studieretning og alle har nye fag. I tillegg 
kommer UKA, som er et høydepunkt i seg selv. Gjengene i Aarhønen 
har også fått nye medlemmer, noe som er veldig gøy! Aarhønen gjør 
en utrolig viktig jobb, og ingen pandemi kunne holde gjengene og 
undergruppene fra å gjøre livet bedre for byggstudenter.

Bla deg gjennom bildecollager fra fadderperioden og 
Jonathanfesten. Les aktuelle intervjuer og absurde kåserier. Løs 
kryssordet om du klarer, og få de beste tipsene til alt fra UKA til 
brettspillkvelden. Her er det ingenting som mangler!

Håkon Urdahl
Redacteur
H.M.Aarhønen

redacteur
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STJEL STILENSTJEL STILEN
Nå nærmer halloween seg med stormskritt, og vi tenke du kanskje kom til å 
trenge noen kostymeideer… Vi er alle lei av å se de samme kostymene fra år 
til år, sexy heks, sexy vampyr, sexy sykepleier, sexy zombie. Så her kommer en 
rekke FANTASTISKE ideer inspirert av DINE favorittpersoner!

YSTENES
“Gone, but not forgotten”, årets 
førsteklassinger har kanskje ikke sett han 
live, men bare hørt historier om den 
pensjonerte kjemi-professoren; Martin 
Ystenes. Vi gir dere uansett muligheten 
til å stjele stilen hans.

SKJØRTSKJØRT
En god stil skal utfordre det etablerte, og 
ingenting er et bedre eksempel enn Ystnes’ 
tradisjonelle skjørt. For “Blikk og Ventilasjon”  
var forklaringen han brukte for skjørtet, 
men det er uten tvil et fantastisk tillegg til en 
fantastisk stil.

T-SKJORTERT-SKJORTER
Som mange andre professorer 
hadde Ystnes en forkjærlighet for 
t-skjorter med naturvitenskapelige 
memes. Noen fant de kanskje i 
overkant nerdete, men da har de 
uansett ingenting å gjøre på 
Bygg- og miljøteknikk.

MIDDELS 
INTERESSANTE, 
MEN NYDELIGE 
NATURFOTOGRAFIER

MIDDELS 
INTERESSANTE, 
MEN NYDELIGE 
NATURFOTOGRAFIER
For å bli en tro Ystenes-kopi er det 
nødvendig å ha en stor interesse for 
fotografi, og helst vise bildene til alle du 
møter på. Bildene han deler er som oftest 
vakre naturbilder, gjerne fra Island. Når du 
har lært å ta like fine bilder som Ystenes bør 
du lage en profil på bildedelingstjenesten 
Flickr, der han for øvrig har over 16,6 
millioner visninger på bildene sine.

TURSKOTURSKO
Du vet aldri når du plutselig må ut 
på tur med hunden, og bli tilfeldig 
b-roll for NM i langrenn. Derfor har 
Ystenes alltid på seg tursko under 
skjørtet. Det sender signaler om en 
aktiv livsstil, som passer bra for en 
aktiv turgåer som han selv er.

GRØNN  
FRUKTKURV 
MED ARK

GRØNN  
FRUKTKURV 
MED ARK

              Ystenes var ikke noe                        
 fan av verken pc eller  
 ipad. ALt skulle være 
på ark. Og den beste måten 
å transportere alle arkene på? 
En grønn fruktkurv i plast.

ARILDARILD
Arild Klaussen, en favoritt blant de fleste. denne 
mannen har en stil som skiller seg utrolig lite ut, 
men som samtidig er en absolutt klassiker og 
består av ting de aller fleste av oss har liggende i 
klesskapet. 

SKJORTESKJORTE
Blå, helst kortermet skjorte og gjerne 
med et lett mønster som ruter.  
Denne skal sitte godt på skuldrene, 
men ikke stramt på resten av 
kroppen. Litt firkantet og så må den 
OPPI BUKSA. 

BUKSABUKSA
Når det kommer til buksa 
funker både jeans og chinos 
fint, men de må være 
mørkeblå og slim fit. De skal 
ikke sitte veldig stramt på 
bena, men de skal ikke være 
løse heller. Et belte bør også 
være på.

PEKESTOKKPEKESTOKK
 Skal du ta det litt mer ut kan vi  
 også anbefale en pekestokk som  
 du kan demonstrere knekning, 
moment og ulike former for last på. 
Evnetuelt kan også noen tavlesvamper 
og en nal gjøre trikset om de rundt deg 
ikke allerede var overbevist.

SKOSKO
På føttene kan 
de fleste sko 
funke, men blå 
vans er jo en 
favoritt hos vår 
kjære Arild.

!  TIPS
Skal du virkelig leve deg inn i rollen anbefaler vi deg å bli så lang 
som mulig. Sett deg i strekk og bryt noen bindinger, for Arild er 
en lang mann med lange armer og lange ben. Jo lengre jo 
bedre. H.H. Høy Gang huskes tross alt den dag i dag for sine 
skremmende lange steg som gir ham mulighet til å effektivt 
forflytte seg fra en side av tavlen til den andre, med dobbel 
svampeføring samt bruk av nal. 

Tekst: Anna Grude Kristiansen og Lisa Maria Pirela Marcussen       Layout: Susanna Hals
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Hennes Majestet har funnet det nødvendig å utsette de Raatne Æg for nogle prøvelser, for å se om de er verdige til å taes under Hennes vingers beskyttelse.
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Intervju:
Bak kulissene i UKE-styret

Det er endelig UKE-høst igjen og vi er nok mange 
som gleder oss som små barn til å nok en gang fylle 
livene våre med kulturell input og alkohol, glemme bort 
skolearbeid i en måned for å så ta alt igjen i november. 
Bak denne storslåtte festivalen, med arrangementer 
som varierer fra TIX-konsert til swing-kurs, sitter det 
en hel del engasjerte mennesker som jobber rumpa 
av seg for at vi skal få det best mulige tilbudet - helt 
frivillig. Vi har tatt en prat med én av de som har vært 
med på å planlegge festivalen helt fra start i mars 2020 
(Ja, UKE-styret har faktisk holdt på så lenge!)

Tekst og layout: Signe Petrohai Pedersen

Navn: Guro Prestegårdshus 
Stilling: Adminsjef, ansvar for 
internkommunikasjon, velferd for frivillige, IT og 
rekruttering

Hvilket UKA-arrangement gleder du deg mest til?
Hmmmm, eh ja. Jeg gleder meg til alt! Jeg gleder meg veldig til TIX sin konsert, fordi det kommer til å bli 
sinnsykt show og det kommer til å bli en fest uten like, som vi alle har ventet på. 

UKA begynner å nærme seg med stormskritt. Hvordan er følelsen nå, rett før alt dere har planlagt så 
lenge endelig skal gjennomføres? 
Jeg har, siden jeg kom til trondheim i høst, hatt sommerfugler i magen. Det er som å være forelska hele 
tiden!

Tror du det er derfor folk finner kjærligheten under UKA?
Ja. 

Hva har vært det vanskeligste med å arrangere en festival nå under disse omstendighetene?
Det er usikkerheten i det hverdagslige og det å aldri vite hva man kan få lov til å finne på. 
Og så er det mye ekstra å tenke på i planleggingen, for vi må få på plass et system som gjør at alle føler 
seg trygge på festival. Vi har planlagt for mange ulike scenarioer etter ulik gjenåpningsgrad.
Ting må jo endres litt, vi sammenligner det litt med UKA etter krigen - alt måtte finnes ut av på nytt!

Hvordan vil UKA21 skille seg fra UKA19?
Jeg tror det er veldig etterlengtet, så en ny følelse kommer til å komme. Det er en stor gjenåpningsfest så 
gjensynsgleden blir stor. 

Hva har vært det morsomste med å være med i UKE-styret? 
Hver dag er forskjellig og det er å få jobbe med så mange forskjellige mennesker som har så mange ulike 
syn på ting. Jeg får jobbe med folk fra hele organisasjonen og spennet er stort. En dag kan jeg jobbe med 
hvordan vi skal håndtere evakuering i Dødens Dal, neste dag ser vi på hvilken matrett vi skal servere til de 
frivillige. Jeg blir også imponert hver dag av hvor flinke alle sammen er. Jeg kan bare ta en telefon og så 
fikser noen excel-dokumentet for meg, eller koden i billettsystemet! Det er gøy å jobbe med så mange 
engasjerte mennesker. 

Tips til UKA:
 
UKA er nå i gang, og Redactionen har kommet 

med en liste for å hjelpe deg å komme 
helskinnet gjennom den.

Tekst: Synnøve Bardal | Layout: Signe Petrohai Pedersen

Alltid kjøp billett! Er du usikker på om du skal kjøpe billett til en konsert? Vet ikke om 
du har noen å dra med? Kjøp billetten uansett! Bestemmer du deg for å ikke dra på 
konserten, kan du alltids selge den på Facebook gruppa «UKA-21 - kjøp og salg». 
Det er lettere å selge billetten enn å kjøpe i etterkant! Og om unnskyldningen er at 
arrangement krasjer med forelesning, fortvil ikke! Forelesningene filmes og er kan 
sees senere ;)

Dersom du og en venn har kjøpt billetter sammen, bør dere enten holde 
sammen eller sende bilde av billetten til hverandre! Det er leit å stå ved 
inngangen til et arrangement og ikke ha billetten sin fordi man skilte vei vors.

Lykken er å treffes på UKA! Dette er en perfekt mulighet for å finne kjærligheten i 
ditt liv, så snakk med nye folk. Om målet ikke er å finne den rette, kan du i det minste 
sjarmere deg til å bli spandert på litt drikke ;)

Dra også på de små og litt rare arrangementene, her har du muligheten til 
å møte andre nye og rare mennesker!

UKA gir mange gode muligheter til å kle seg ut, men det er to temaer som går 
igjen, nemlig trønderfest og oktoberfest. Så dersom farfar har en gammel skinnvest 
eller lederhosen liggende bakerst i klesskapet kan det være lurt å spørre han om å 
tørke støvet av dem.

Benytt deg av fotoveggen! På de fleste UKA-arrangementer 
blir det satt opp en fotovegg i Rundhallen hvor man kan ta kule 
gruppebilder. Disse legges senere ut på
foto.samfundet.no.

De som er frivillig under UKA kan ta med en ekstra venn 
inn på hyblene på Samfundet, så her kan det være lurt å 
skaffe seg gode kontakter/venner for tilgang til hyblene.
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Høstens mørkere og kalde dager nærmer seg med stormskritt. Turene ut blir færre, og dagene inne i 
stua blir flere. Da kan både Netflix og Disney+ bli litt kjedelig. Her kommer derfor 8 forslag til spill du og 
kollektivet/venner/familie/fremmede du fant på gata kan spille sammen i høst. 

SPILL GUIDE
Tekst: Lisa Maria Pirela M & Johanne Reimer |      Layout: Johanne Reimer

HVETEBOLLE, 7-ELEVEN
Spill som er relativt enkle å lære og som passer for de fleste:

Dette er et spill alle kan spille, enten om de aldri spiller spill, eller om de er 
avanserte boardgamere. Her gjelder det å trekke riktige brikker for å maksimerere 
kunstverket sitt. Det er viktig å planlegge fremover, SAMT ødelegge for de andre 
men ikke for seg selv
Dette er et kjempebra spill å ha på en første date, når det ikke alltid er like lett å 
holde en litt klein samtale gående.
Antall spillere: 2-4 Ca. ny-pris: 400 kr Ca. tid: 30 min

AZUL

Har du en indre hersker i deg? Da er dette spillet for deg! Her handler det om å 
bygge en sivilisasjon og styre det største herredømme. En god miks av strategi 
og litt flaks, gjør at det er lett å lære og å komme inn i. Har du ikke spilt mye 
strategispill før er dette et greit sted å starte. Et av de mest kjente strategispillene, 
så dersom du ikke har spilt det enda, er det på tide. 
Antall spillere: 3-4 Ca. ny-pris: 200 kr Ca. tid: 60-120 min

I dette spillet kan din indre handelsmann få sitt øyeblikk i spotlighten. Her skal 
du øke formuen din gjennom edelsteiner, butikker og transportmidler. Det er 
både enkelt og lett å lære. Du handler med diamater, rubiner og smaragder for 
å kjøpe deg mer edelsteiner eller poeng. Krever litt strategi, men spillerene kan 
satse veldig ulikt og likevel vinne. 
Fungerer bra som spill på date, og der kan det noen ganger være en fordel at 
den andre vinner. 
Antall spillere: 2-4 Ca. ny-pris: 300 kr Ca. tid: 30 min

SETTLERS OF CATAN

SPLENDOR

ONE NIGHT ”ULTIMATE WEREWOLF”

SECRET HITLER

DIXIT

BOHNANZA

TALISMAN
Ble Settlers for kjedelig, digger du D&D? Er du litt nerd? Da er dette for deg. 
Talisman passer for de som er eventyrlystne og ønsker et litt mer avansert 
spill. Det er ulike karakterer å velge mellom med unike egenskaper. I spillet 
møter du monstre, ond magi og feller på veien mot seier. 
Antall spillere: 2-6  Ca. ny-pris: 600 kr Ca. tid: 2 timer

Secret Hitler
Dette er for deg som har pokerface og kan lyve. Spillet anbefales for en 
komfortabel vennegjeng som tør å diskutere og for dem som ikke knekker 
under press. Spillet spilles i runder, hvor alle tildeles en rolle. Målet er å finne 
ut hvem som er Hitler. OBS! Tar seg kraftig opp etter et par pils, så pass på 
at spillerne er komfortable rundt hverandre og tåler litt. Dette er ikke et “bli 
kjent-spill”.
Antall spillere: 5-10  Ca. ny-pris: 500  Ca. tid: 30 min

Likner på Secret Hitler, uten at det er politisk. Spillerne tildeles roller 
med ulike oppgaver og målet er å finne ut hvem som er varulven. Det gis 
mulighet for diskusjon, og kan bli veldig intenst. Her gjelder det å lyve og 
være en god skuespiller. Vær forberedt på overraskelser ved sluttresultat da 
roller kan bli byttet om underveis. 
Hjelpemiddel: One night  “Ultimate Werewolf” app, som tar tid og sier 
rekkefølge på handlingene.
Antall spillere: 3-10  Ca. ny-pris: 300 kr Ca. tid: 5+min

Er du kreativ anbefales Dixit. Et spill med fantasifulle bildekort, der det 
gjelder å forklare kortet ved å gi en mystisk ledetråd. Her er det ingen regler 
som setter grenser for hvordan du kan gå frem. Du kan si alt fra ett ord til en 
hel historie. Hvis du vil, kan gjøre litt ekstra ut av deg selv og slå til med et 
dansenummer eller synge en sang. Spillet er morsomst å spille i litt større 
grupper, gjerne en god vennegjeng som kjenner hverandre godt og har litt 
inside jokes. 
Antall spillere: 3+  Ca. ny-pris: 300 kr Ca. tid: 30 min

Har du talent som selger? Liker du å prute? God til å overbevise andre om at de 
gjør et bra kjøp? Dette er et kortspill som handler om å høste, kjøpe og selge 
ulike typer bønner. Her gjelder det å forhandle deg til tidenes kjøp/salg uten å gi 
medspillerne noe gevinst. 
Antall spillere: 2-7  Ca. ny-pris: 200 kr Ca. tid: 45 min

HVETEBOLLE, 7-ELEVEN
Sosiale spill hvor det gjelder å by litt på seg selv (best i større grupper):

HVETEBOLLE, 7-ELEVEN
Et litt mer avansert strategispill for folk som har spilt en del før:

Tips! Brettspill kan bli ganske dyre om en skal kjøpe alt nytt. Det finnes masse brukte spill på nett til en 
billigere penge. Om du ønsker å teste ut spill før du kjøper, eller bare er gira på en spillkveld med venner 
anbefaler vi spill-baren Work-Work.

SPILL GUIDE
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Som i utgave 3 har vi spurt byggstudentene om alt mellom himmel og jord. 
Hele 383 byggstudenter svarte på vår nye undersøkelse. Her er resultatene: 
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Hvem er egentlig

Byggstudentene?

Layout: Signe Petrohai Pedersen og Julia Fresvig

Godt og blandet

- 45% jenter og 55% gutter har svart på undersøkelsen
- 48 % av de som tar buss pleier ikke å betale
- 52 % har Rema som sin go-to matbutikk
- 23 % bruker mer penger på alkohol enn mat
- 86 % synger når de er alene
- 22 % har tenkt til å gå knask eller knep i år
- 75 % har stjålet fra andre i kollektivet
- 44 % tror de kunne drept en løve med et sverd
- 40 % bruker briller/linser
- 21 % har bil
- 58 % mener det er greit å tisse i dusjen
- 8 % tar feil og har har høst som sin favorittårstid

Bygningsmateriale folk identifiserer seg med

- 33 % er fiberkompositt
- 10% er leire
- 16% er treverk
- 25% er konstruksjonsstål
- 15% er betong

- 16 % har drukket før eller under en eksamen
- 44 % mener de kunne ha hatt ca. A i snitt hvis de prøver hardt nok
- 55 % føler de er mer intelligente enn vennene sine
- 26 % har hooket med noen i faddergruppa
- 18 stk eller 4,7% har blitt arrestert. 
- 12 % har vært på orrhønejakt
- 23 % har sterkt vurdert å slutte på bygg

Skole og linjeforening

Kropp og helse

- 40 stk. har hatt klamydia, 23 gutter og 17 jenter
- 41 stk. har hatt korona, mot kun 6 i forrige undersøkelse (!)
- 1 femteklassing har hatt påvist gonoré
- 56 % av jentene eier sexleketøy, mot kun 32% av gutta
- 17 % av jentene og 31% av gutta har drukket seg full alene
- 43% tåler mest i trykk og 57% tåler mest i strekk

21% av de som 
svarte betong, 

svarte også at de 
tåler mest i strekk

Hvor godt liker byggstudetene hverandre?
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SOMMERSTUDENTER I COWI SKAPTE BÆREKRAFT I HAVNEFRONTEN

COWI sitt sommerjobbprogram COWI Try ble i år 
gjennomført for tiende gang. Studentene hadde fått 
700 timer til rådighet på en innovasjonsoppgave i Oslos 
havnefront. 
På avslutningsarrangementet som fant sted 10.august 
presenterte studentene arbeidet sitt foran deltakere fra 
Oslo Havn, COWI, Plan- og bygningsetaten samt flere av 
Oslo kommunes etater.
En stolt Marius Weydahl Berg, administrerende direktør i 
COWI, var også til stede. 
– Jeg må si jeg er fryktelig imponert over 
sommerstudentene våre. De har hatt sju uker på seg, de 
har fått noen timer på å jobbe sammen om komplekse 
problemstillinger og de har kommet opp med flotte 
løsninger, sier Weydahl Berg.

COWI Try-studentene har lukket PC-ene sine for sommeren 
og reist tilbake til sine respektive studiesteder – de aller fleste 
til NTNU i Trondheim. Før avreise rakk de å utvikle nyskapende, 
bærekraftige løsninger i Oslos havnefront, få praktisk erfaring fra 
ekte prosjekter og å jobbe i tverrfaglige team.

Hoder fri for fortidas arvegods
Han understreket betydningen av timingen for arrangementet. Det fant nemlig sted dagen etter at den 
slående klimarapporten fra IPCC fikk alle varsellamper til å blinke. 
– Verden står overfor en enorm utfordring. Skal vi kunne løse dette trenger vi innovasjon, nye løsninger 
og ny tankekraft. Da tror jeg det er en vinneroppskrift med kloke, nyutdannede og unge mennesker med 
perspektiver som er fri for det arvegodset vi eldre har. Å sette det sammen med erfaringen som vi eldre 
har tror jeg er en eksplosiv kombinasjon, sier Weydahl Berg. 

COWI Try gir en sommer fylt med arbeidserfaring
COWI Try er COWIs sommerjobbprogram. I år ble programmet gjennomført for tiende gang. En gruppe 
studenter tilbringer sju uker i selskapet. 70 prosent av tiden brukes i fagmiljøene på reelle prosjekter, og 
den resterende tiden brukes på en tverrfaglig innovasjonsoppgave som studentene jobber sammen om. 
Årets innovasjonsoppgave ble gjort i samarbeid med Oslo havn – Norges største offentlige gods- og 
passasjerhavn. Med utgangspunkt i havneområdet Filipstad, skulle sommerstudentene komme opp med 
løsninger for framtida på utviklingsområdet. 

Brukte regnvann som ressurs i nabolaget
Klimaendringene vil føre til at byene våre blir periodevis våtere og varmere. Å benytte regnvannet i 
bymiljøene kan gi flere fordeler og vannet er en ressurs vi bør utnytte aktivt.
Den første gruppen ut fikk i oppgave å bryne seg på temaet ”vann som ressurs” med utgangspunkt i en 
tomt rundt et kjent industribygg på havnetomta. De foreslo en løsning for hvordan plassen utenfor kan 
utnytte regnvannet i kombinasjon med biologisk mangfold, blågrønne strukturer og flomløsninger.

Noen av løsningene de foreslo var:

- Bygging av et konsept for flytende våtmark. Våtmarken 
konstrueres som en flåte som renser vannet ved hjelp av 
mikroorganismer som danner en biofilm.

- Utbredt bruk av permeable flater som infiltrerer vann ned i 
grunnen. 

- Fordrøyningsmagasiner som samler opp nedbør etter styrtregn. 

- Bruk av regnvann til kjøling av ventilasjonsluft i bygg.

Nadja Grozdanic var en av deltakerne på gruppe en. Hun 
studerer vann- og miljøteknikk, og hadde kontorsted på 
VA-avdelingen til COWI i Fredrikstad. 
– Nå som vi vet at det vil bli mye mer nedbør og mye mer 
ekstremvær som følge av klimaendringene så føler jeg at 
spesialiseringen min innen vann- og miljøteknikk vil være 
veldig utfordrende, men også veldig spennende, sier 
Grozdanic. 

Testet bruk av midlertidige løsninger
På Filipstadkaia i Oslo hadde den andre gruppen 
oppdraget om å utforske bærekraftige konsepter som 
kan fylle tomten i påvente av permanente løsninger. 
Midlertidige løsninger, såkalt temporær urbanisme, er et 
viktig strategisk virkemiddel i byutvikling. 

Noen av løsningene de foreslo var:
- Gjenbruk av industrielt telt til aktivitetstelt/flerbrukshall. 
Teltet kan romme en tennisbane, en håndballbane og to 
sandvolleyballbaner, og reduserer dessuten støy fra E18.

- 1700 m²  dedikeres til parsellhager. Midt i området vil det 
være en dam, som parsellene henter vann fra.

- Det planlegges et stort grøntområde bestående av 8 
deler med ulike uttrykk og funksjoner. To med blågrønn 
karakter, to med rasteplassfunksjoner, to til barnelek, samt 
to med aktiviteter for eldre aldergrupper som trening, 
ballspill og kubb. 

Sarah Løvald var blant årets COWI Try-studenter. Hun går til 
vanlig bygg- og miljøteknikk ved NTNU med spesialisering 
i akustikk. I sommer hadde hun kontorplass i Oslo. 
– Jeg har lært en del akustikk på skolen, men det er først nå 
jeg har fått brukt det skikkelig. Nå sitter akustikkunnskapen. 
Jeg fikk også brukt faget mitt på innovasjonsoppgaven, 
der jeg gjorde en støyvurdering fra en motorvei som lå tett 
på tomta vi jobbet med, forteller hun.

Er du vår neste COWI Try-student? 

Vi er allerede i gang med å planlegge neste års sommerprogram. Kjenner du noen som kunne passet til dette? 
Eller er det deg? 
Møt oss på Energidagen, Bygg og miljø-dagen eller følg COWI på Facebook og LinkedIn. Utover høsten legger vi 
ut stillingene for neste års sommerstudenter! 

Korte fakta om COWI

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap
Internasjonal tilstedeværelse

Jobber med rådgivning og prosjektering av komplekse funksjonsbygg, effektive transportløsninger, blågrønne 
løsninger og bærekraftig byutvikling 

Cirka 1300 ansatte i Norge
Cirka 20 sommerjobber og 20 faste stillinger for deg som er nyutdannet 2022
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Erotikk-ModulenErotikk-Modulen
Hei! Jeg har nå vært skribent i Redactionen i litt over et år, og av 
de mange gode tekstene som har blitt publisert i Spikers så er det 
en tekst jeg har hatt lyst til å få ned på papiret. Idéen startet en 
vakker dag på Høna for snaut et år siden. Da kom jeg til å huske 
på et visdomsord som har blitt ført ned gjennom flere 
studentgenerasjoner i sangen “Nu klinger”, hvor det går som følger 
“... samt aldri så ‘lit erotikk.” Dermed følte jeg at det var mitt kall å 
få delt aldri så lit erotikk med dere, mine kjære bygg-
medstudenter. Jeg gir dere derfor denne teksten som jeg selv vil 
definere som bygg-fanfiction. Håper dere alle blir litt hete i trøya 
når dere leser dette.

Eva hadde gledet seg hele sommeren og hele fadderuka til å sette opp 
campingstolen sin på torget og se de råtne eggene slite seg ut over 
dimensjonering og bygging av ulike byggverk. Det var lite som varmet 
bygghjertet hennes så mye som dette. Etter et par timer kom endelig HS, 
mildt sagt, valsende ut på torget for å bedømme de små slavearbeiderne, som 
sikkert i det øyeblikket hadde et fnugg av sjalusi for kinesiske barnearbeideres 
rettigheter. Dette var øyeblikket, det var dette hun hadde ventet på. Livet blir 
ikke bedre enn dette, tenkte hun og tok seg en slurk av lerka si. Eva måtte kort 
tid etter forlate torget for å rekke en forelesning, men kanskje mest av alt fordi 
hun ikke ville måtte stå ansvarlig for å følge HS hjem. 

Etter en lang ettermiddag med forelesninger og et par kaffeturer innom Høna 
var Eva endelig klar for å ta kvelden. Ekstasen og gleden hun hadde følt på 
morgenen hadde svunnet hen etter lange, bidige forelesninger og de triste 
nyhetene om at resten av fadderuka var avlyst. På vei ut fra Lerka stoppet hun 
plutselig opp da noe stjal oppmerksomheten hennes. Hun hadde glimtet en 
liten plakat helt nederst på en av korktavlene. 

“Om du ser etter litt ekstra spenning i hverdagen, trenger en liten boost, eller 
har trengsler du ikke greier å tilfredsstille alene. Kom til Høna ved midnatt den 
første fullmånen etter immatrikuleringen og ta på et bind for øynene. Jeg vil 
være der, og jeg vil tilfredsstille deg så sant mitt navn e….” 

Resten av teksten var falmet bort. Det så ut som at lappen hadde hengt der 
i flere år. “Merkelig” mumlet Eva for seg selv, mens hun uten å tenke seg 
om allerede hadde skrevet inn “neste fullmåne” i søkefeltet på mobilen. Hun 
trykket søk. Idet hun så på datoen som poppet opp på skjermen ble øynene 
hennes store og kjeven slapp. “Men det er jo idag!” brøt det ut av henne. Hun 
fikk et og annet rart blikk fra de andre studentene som vrimlet rundt. Flau over 
at hun ikke hadde greid å holde følelsene i sjakk løp hun ut fra Lerka og startet 
på den forferdelige bakken hjem til Moholt. 

På vei inn stoppet hun for å sjekke postkassa. I håpet om at det var kommet 
noe annet enn reklame eller regninger åpnet hun den lille luka. Hun sukket litt 
da hun så de samme gamle konvoluttene hun var vant til å se. Hun tok dem 
ut og kjente at fingrene hennes dultet bort i en liten pakke som lå gjemt bak 
de kjedelige brevene. Hun gikk opp til rommet sitt i fjerde etasje og satte seg 
på senga før hun tok fram pakken. Det var en liten, myk pakke som fikk plass 
i én hånd. Eva som mange andre var mest glad i harde pakker, men det var 
noe med denne som gjorde henne litt gira likevel. Det var ingen avsender, 
men det sto skrevet med svart tusj rett på det røde innpakningspapiret; “Til 
Eva, håper du får bruk for dette :)”. Hun greide ikke vente lenger og rev 
fra hverandre det røde papiret. Det som lå igjen i hendene hennes var en 
sovemaske med Hennes Majestets vakre farger og logo som prydet utsiden. 
Dette kunne jo ikke være en tilfeldighet, tenkte Eva. Først den mystiske 
plakaten, og så dette. Hun måtte finne ut av hva det var som var på ferde her. 
Innerst inne visste hun ikke om hun var redd, nysgjerrig eller lengtende etter 
denne tilfredsstillelsen plakaten hadde lovet. Hun var fortsatt ikke kommet over 
den brå avslutningen av fadderuka.

Det var ingen avsender, men det sto skrevet med svart tusj rett på det røde 
innpakningspapiret; “Til Eva, håper du får bruk for dette :)”. Hun greide 
ikke vente lenger og rev fra hverandre det røde papiret. Det som lå igjen i 
hendene hennes var en sovemaske med Hennes Majestets vakre farger og 
logo som prydet utsiden. Dette kunne jo ikke være en tilfeldighet, tenkte Eva. 
Først den mystiske plakaten, og så dette. Hun måtte finne ut av hva det var 
som var på ferde her. Innerst inne visste hun ikke om hun var redd, nysgjerrig 
eller lengtende etter denne tilfredsstillelsen plakaten hadde lovet. Hun var 
fortsatt ikke kommet over den brå avslutningen av fadderuka.

Klokken var 23:55 og Eva hadde gjemt seg under et bord i vrimlearealet når 
vekteren hadde tatt runden gjennom Lerka. Det var ikke lenge igjen til midnatt 
og Eva holdt masken i venstre hånd, mens hun holdt seg for munnen med 
den høyre. Pulsen hennes var overalt og hun greide ikke å roe pusten. Dette 
var nok det mest intense hun hadde vært med på siden krogjengen hadde 
arrangert grillfest inne på kroa. Klokken var nesten slagen da hun krøp ut fra 
under bordet og listet seg mot Høna. Lyset var slått av på hele lerka, men 
gjennom gardinene på Høna kunne hun skimte et svakt flimrende lys. Hun så 
på klokka igjen. Ti sekunder til klokka var slagen. Hun tok på seg sovemasken, 
pustet dypt inn og telte ned før hun banket på døren.

Hun ventet i det som føltes som en evighet før hun hørte døren åpne seg 
fra andre siden. “Velkommen lille æg. Jeg har ventet på deg Eva” sa mannen 
som åpnet døren. “Jeg ser du fikk gaven min. Kom inn! Sett deg!” Eva gjorde 
som mannen befalte. Det var noe kjent med den mektige kommanderende 
stemmen som hun ikke helt greide å sette fingeren på. Hun kjente at hun 
ble varm i brystet og satte seg ned på sofaen. Hun kunne kjenne varmen 
fra stearinlyset som stod foran henne på bordet. Så kom lukten. Det luktet 
som jul, som en varm sommerdag, som mors omfavnelse, som en A på 
kjemieksamenen til Ystenes. Det var som om all glede hun kunne huske 
var samlet opp og konsentrert i en enkel duft. “Jeg ser du er blitt litt mer 
komfortabel” sa mannen mens han satte seg ned ved siden av Eva og tok 
hennes hånd i sin. Han førte hånden hennes opp til ansiktet sitt hvor hun 
kunne kjenne den perfekte kjeven før hånden fortsatte ned halsen forbi 
adamseplet ned mot brystet. Det var først nå det gikk opp for Eva hvor 
muskuløs mannen var. 

E-modulen til mannens brystmuskler var nærmest lik stål. Hun kunne telle 
blodårene som steg fram fra den muskuløse fasaden med fingrene sine mens 
hånden fortsatte nedover. Da hun hadde telt til seks nedover den eneste 
sekspakningen hun ville ha akkurat nå stoppet mannen. “Hv-hvorfor stoppet 
du?” spurte Eva. Det var det første hun hadde sagt siden hun hadde gått inn 
på høna. “Du er med å bygge UKEtårnet er du ikke?” spurte mannen. “Jo..” 
svarte Eva. “Da vil jeg bare si at du ikke må dra altfor mye inspirasjon fra tårnet 
mitt, selv om det kommer til å være fristende. Kan du love meg det?” Han 
ventet på et svar. “Jeg lover.” sa Eva, som ikke kunne vente lenger. Hånden 
fortsatte nedover og mannen hadde ikke løyet. Hun bygde opp tårnet hans 
i rekordtid før hun satte seg ned foran ham og lot den andre hånden hjelpe 
til. Mens hendene hennes roterte rundt hans stive legeme fløy det idéer og 
inspirasjon inn i Evas hode. “Du er et naturtalent!” stønnet mannen mens Evas 
hånd motgikk mekanikkens lover og påførte skjærkraft til staven hans. 
Sinusrytmen hun hadde i svingningene gikk i harmoni med mannens 
stønning. Hun kjente utholdenheten hans begynne å gi etter som om toppen 
av spenning-tøyningskurven var nådd og han gikk i brudd. “AH AH AH!” skrek 
mannen mens kroppsvæskene hans dekorerte taket på høna. “Har du lyst til å 
gå over til oppgave 2?” spurte mannen lurt, og Eva smilte.

Etter et intenst oppgavesett kjente Eva at hun ikke lenger ikke kunne vite hvem 
denne mannen var. Han var perfekt, og hadde bevist det. Q.E.D tenkte Eva. I 
det hun løftet masken ble hun overrasket. Høna var tom. Hun satt alene, og 
det eneste som lå igjen var en liten lapp på bordet foran henne. 

“Takk for i går, gleder meg til å se deg igjen.”

Tekst: Andreas Kværnstuen | Layout: Susanna Hals
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Loddrett Vannrett
1a
1i
2a
2l
3d
3g
4a
4m
5c
5g
5k
6a
6g
6j
7c
7f
7l
8a
8d
8k
9a
9g

10b
10i
11a
11g
11m
12c
12g
12j
12n
13a
13d
13m
14a
14f
15a
15i

Jubel
For å gire
Forpliktelsen
Student
Markise
De nakne
Skattejakt
Lokkemat
Treningsmat fra Tine
Syltetøy
Passer godt
Søppel
Kjemisk gruppe
Karnevalby
Kunstig intelligens
Leder i MDG
Instrument og mynt
Presidentløfte
Språk
Billig pinneis
Toppnivådomene
Talkshowmann

Treningsøvelse
Konstruert kroppsdel
Tropisk tre
Bilskilt fra Halden
Nei på svensk
Ikke sprek
Registered Nurse
Vaskemiddel
Dyr
Norsk naziparti
Julekake
Snøidrettsutstyr
Klippeverktøy
Om ikke lenge
Etter julaften
Varm drikk kald

1a
1b
1c
1d
1e
1f
1g
1j
1l
1m
1n
1o
2h
3i
4c
5k
5l
6j
7f
7m
7o
8b

8k
9i
9j
10c
10e
10n
11a
13b
13f
13i
13m
14c
14j

Oktoberfest
Tall
Glatt
I bruk for å jevne gulv
Kulturminister
Treslag
Penger til alderdom
Skråning på nynorsk
Helt foran
Ren
Stor konstruksjon
Arrangement
Hagepynt
Gis i retten
Språk
Ikke
David og ...
Ujevn
Klokke
Helst før
Frokostdrikk
Therese Johaug

Ferskenliknende frukt
Stort parti
Teknobriller
Fra sauen
Ha navnet
Ryggveske
Drikk i en stor bolle
Gårdsdyr
Bilbutikk i Trondheim
Avdød Behn
Flyplass i Springfield
Klokka
teskje

Kryssord av Anna Grude Kristiansen 

Sladder

Ser noen forskjell på Knut (4.) 
sin kjæreste og bestevenn?

”Ettersom Emil (4.) skal ut av 
CG kan han gjøre som han vil 

med CM”

Deres bromance har nådd 
nye høyder siden sist 

den ble omtalt i Spikers

Observert

Overhørt
”De vakreste er alltid homofile”

- Alvilde (1.)

”Skal vi leke busk eller boxer?”
- Henrik (2.)

”En kvinne er ikke bedre enn klærne hun har på seg... neida, kvinner er bra!”
- Lars Martin (4.)

”Så det er sånn bukake føles!”
- Andreas (3.)

Sigurd (2.) og Jusra (2.) storkoste seg på Klubben etter UKEtog fest.

Faddergruppe 15 meldes på som en stor orgie.

Redactionen gratulerer vår egen Susanna (4.) og Lars Magnus (Kyll.ing) med sin byggromantikk.
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