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krosjef

En uke er mer enn bare sju dager

ord fra krosjef

Da var høsten kommet. Regnet og kulda har slått inn for fullt. Den to
uker lange fadderuken er over for lengst og studentene finner sakte
frem til forelesning og lesesaler. Og til Dødens Dal så klart. For studiene blir som vanlig avbrutt av drikking, festing og aldri så litt erotikk
i 24 dager i oktober grunnet UKA sitt strenge krav om latter blant
Trondheim sine studenter.

Når nettene begynner å bli lengre og kulden setter seg, er det godt å vite at det
alltid er en plass der du kan tine de frosne fingrene, slukke tørsten og kanskje slå av
en prat med dine medstudenter. Jeg snakker selvfølgelig om Aarhønekroa, Trondheims flotteste bar. Jeg har fått den store æren av å lede dette fantastiske fristedet
for slitne studenter, og sammen med Håkon Harkjerr Kjeldsen, Pauline Skomedal,
Kristine Finnset, Madelene Norbeck Stock og hele resten av den flotte krogjengen
min, skal vi gjøre vårt beste for å sikre at kroa når nye høyder.

Trondheim er en studenterby, det er det ingen som helst tvil om. Om
sommeren puster byen ut og sovner. I august våkner byen til liv igjen
og under UKA er det ingenting annet som gjelder. Kjøremønster
endres, og bilister må finne seg andre plasser å parkere bilen på når
studentene beleirer byen under UKEtoget. I år var nemlig UKEtårnet tilbake for første gang siden 1983. Dette kan du lese mer om på
aarhonen.no. Vi har nemlig satset hardt denne høsten for at nettsidene våre ikke bare skal være stillingsannonser og påminnelse om
bedpresser, men også skal gi deg interessante, tankevekkende og
morsomme artikler. Så når du er ferdig med denne utgaven kan du
gå til Aarhønen sine nettsider og kjøpe Spikers Pluss for bare 99 kr i
måneden.
Det er fint at man som sliten student kan få noen lysglimt i ny og
ne for å lette på trykket fra en hard studiehverdag. Vi i Redactionen
håper at du kan ta deg tid til å sette deg ned og nyte denne utgaven
mens du lar frister og øvinger stå på vent en liten stund, uansett om
du tar deg en pause fra lesesal eller restituerer fra et intenst besøk på
Samfundet.
Ola Spangen
Redacteur
H.M. Aarhønen

Det går rykter om et hektisk semester i vente, og som kroa selv har erfart, er det ingen røyk uten grill. Men dersom hverdagen blir hektisk, lesingen overveldende, og
øvingsopplegget koker over (haha), kan jeg trøste med at kroa som vanlig har vår
verdenskjente quiz-kveld annenhver uke. Med kvalifiserte konkurrenter og krevende
kategorier kan vi garantere koselige kvelder. Kanskje er det til og med deg og laget
ditt som stikker av med den gjeve quiz-mester tittelen.
Det er som kjent ikke bare koselige quizer kroa kan strutte med, noe Døla 2 kan skrive under på. Så langt i høst har vi vartet både Døla og UKA, og mange flere skal besøke kroa i de kommende månedene. Det ryktes om både jentekveld i regi av PMS,
og SMASH sammen med Dragern. Og selv om den etterlengtede UKA nærmer seg
med stormskritt, er nok ikke dette det siste du hører fra kroa. Gamle arrangementer
vil gjentas, og kanskje dukker det opp noe nytt og spennende i kalenderen? For
selv om grillen har blitt flyttet ut av våre lokaler, meldes det fortsatt om brennhet
stemning.
Så med dette vil jeg på vegne av krogjengen og styret si at vi gleder oss noe
enormt til å fullføre dette semesteret sammen med dere, og jeg håper på å se alle
som én på kroa i den nærmeste fremtid. Jeg avslutter med disse visdomsord fra en
av vår tids store talere, Kiwi-Tina.
«Alt kan grillast!
Bare ikke innendørs»
Eskild Traa Carlsen
Krosjef
H.M. Aarhønen
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Dommene MMXIX
Tekst: Den Ærede Jury

|

Layout: Madelene Stock

I - Kollektivtransport

Gruppe 1 + 20
Den Ærede Jury ble høytidelig tatt i mot med både rød løper og musikk av de Raatne Æg som
ærbødigst viste frem framkomstmiddelet. Vognen var bygget i et modulært design av miljøvennlige
materialer, trukket av en CO2-nøytral hest med egen lisens for å trekke vogn. Turen på 15 000
Aarhøneskritt var særdeles behagelig, og Den Ærede Jury ble tilbudt god hjelp til innhenting av
partiprogrammer på ferden. Bevertningen ombord oversteg i aller høyeste grad Norges Statsbaners
trillevognstandard, med flere typer drikkevarer og utsøkt kake. De Raatne Æg leverte service av
ypperste klasse, og hadde laget personlige kopper til Den Ærede Jury som de tilbydde seg å holde
under hver post.
Men… Ved spørsmål om hvorfor ikke alle fikk hjelm ble Den Ærede Jury fortalt at utseende var
viktigere enn sikkerhet, et HMS-nivå en byggstudent aldeles ikke kan godta. Det ble meldt at vognen
ville kjøre når den var full, og fyllekjøring er noe Den Ærede Jury på ingen måte tillater. Dessuten var
de 7 hestekreftene som ble lovet kun en hest, som til tross for joggesko kun holdt gangfart.
De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke: champagnebrus

II - Kjent Byggverk

Gruppe 3 + 5
Det var ingen tvil om hvilket kjent bygg Den Ærede Jury fikk skimte på sin ferd nedover Nordre
gate. Selveste Eiffeltårnet ruvet høyt i solid tremateriale, hakket mer miljøvennlig enn originalen. De
Raatne Æg hadde pent utsmykkede detaljer fra bygningsmassivet i Paris, og var kreative i bruken av
materialer. Juryen hadde gleden av å bli fortalt at tråd var det nye byggematerialet i vinden og at
strikkefastheten til tråden selvsagt var av estetiske årsaker. Konstruksjonen var flott gjennomført, med
intet mindre enn Aarhøneflagget vaiende i toppen.
Men… De Raatne Æg hadde ingen kontroll på egen byggeteknikk. E-modulen på limet var uvisst,
konstruksjonen var bygd i henhold til TEK10 og konstruksjonen var på ingen måte dimensjonert for å
tåle King Kong. Knutepunktsfestemiddelet var ikke tørket og Den Ærede Jury så ingen tegn til at det
var tatt hensyn til universell utforming. Dessuten drev De Raatne Æg med skamløs promotering av
Veidekke så langt øyet kunne se.
De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke: dobbel dose
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III - Betongkonstruksjon

Gruppe 18
I Nordre Gate ble Den Ærede Jury møtt av en slank betongkonstruksjon i form av en trone, til ære
for Hennes Majestet. Konstruksjonen var produsert av en tydelig organisasjon, med et eget team for
forskaling, støp, montering og bevertning. Konstruksjonsavdelingen i teamet svarte godt på spørsmål
fra Den Ærede Jury, og kunne blant annet røpe at Stokes teorem var tatt i bruk hele to ganger i løpet
av beregningsprosessen. Bevertningsavdelingen serverte en nydelig kake av typen gulrot, som passet
ypperlig til medlemmene av Den Ærede Jury med valg om en vegetarisk livsstil.
Men… Å erklære dette for Hennes Majestets nye trone er skamløst av De Raatne Æg, og viser
tydelig mangel på respekt for vår Dronning. Det å i tillegg snakke ned Hennes Majestets nydelige
vinkeltrone forverrer det hele. Ønske om et spennende utseende rettferdiggjør på ingen måte ynkelig
komprimering og manglende overflatebehandling. Da flere av De Raatne Æg gang på gang presiserte
at de hadde fagbrev bør Den Ærede Jury kunne forvente mer. Likevel valgte De Raatne Æg å
bortforklare og unnskylde konstruksjonsfeil med en printerfeil. Det kan de prøve seg på i arbeidslivet.
De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke: enkel dose

IV - Utedo

Gruppe 4 + 6 + 7
Den Ærede Jury forventer storstilt seremoni ved sin ankomst, og åpningen av utedoen i Nordre
Gate bar preg av at De Raatne Æg prøvde sitt ytterste for å tilfredsstille forventningene. Roseblader,
champagne og klipping av bånd gjorde starten av besiktelsen meget behagelig for Den Ærede Jury.
Innsiden av doen var preget av et moderne design med vannklosett, bilder på veggen, god duft og
forfriskende drikkevarer. De Raatne Æg var utrettelige i deres innsats for å holde utedoen behagelig
for Juryen, med tømming av klosettet gjennom hele Prøvelsen.
Men… Skamløs promotering og tilbedelse av byens fotballag har ingen assosiasjoner eller tilhørighet
i Hennes Majestets rike, og det å da sette Rosenborg HØYERE enn Hennes Majestet er ikke annet enn
forkastelig! Beskrivelsen av prøvelsesoppgaven presiserer at det skal være mulig for to medlemmer
av Den Ærede Jury å besøke toalettet samtidig, og med mindre Den Ærede Jury består av
sirkusakrobater vil ikke dette la seg gjøre. Bilder av Hennes Majestet bør henges opp på enhver egnet
plass og ved enhver egnet anledning, men Den Ærede Jury ble forferdet da det viste seg at De Raatne
Æg så på et slitent bur som et passende sted å henge det vakre portrett av vår Dronning.
De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke: dobbel dose

V - Bro

Gruppe 17 + 19
Den Ærede Jury ankom posten til en brokonstruksjon som raget høyt i Nordre gate. Hele Den Ærede
Jury fikk plass både under og oppe på broen, og stabiliteten var fremragende. Selv om hele Den
Ærede Jury sto og hoppet på broen var nedbøyningen nærmest ikke-eksisterende. Med sitt robuste
rekkverk, som var pyntet med naturlige blomster for anledningen, var det heller ikke noen fare for
at noen i Den Ærede Jury skulle risikere å falle ned. Den Ærede Jury var også svært fornøyd med
serveringen av artige jelly-shots.
Men… Trinnene oppe på broen var høye og smale, og falt av under befaringen. Dette førte til at flere
medlemmer av Den Ærede Jury trengte nødvendig hjelp for å komme seg ned. Det var også tydelig at
universell utforming ikke var tatt hensyn til. Blomstene var heller ikke allergivennlige, til stor skuffelse
for medlemmene i Den Ærede Jury med pollenallergi. Med flisete treverk og spikre som sto ut i hytt og
gevær, var det helt klart at HMS-en ikke var etter akseptabel krav til standard.
De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke: enkel dose
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VI - Hybel

Gruppe 8 + 2
Hennes Majestet utsendte De Raatne Æg en ordre om å bygge en hybel som tilfredsstiller en students
behov. De Raatne Æg møtte Den Ærede Jury med en aldeles flott og ren fiolinsolo, der ”Jeg er
byggstudent” ble spilt i C-dur. Den solide konstruksjonen ble kun overgått av Aarhøneflagget som
hang på utsiden. Hybelen stod til TEK17-standard og var gjenvinnbar, noe som rørte hjertene til Den
Ærede Jury. Servicen var heller ikke til å klage på da Den Ærede Jury følte seg som plommen i egget.
Innredningen av hybelen var enkel, men fornuftig. En pult og en sofa.
Men... Her stopper superlativene. Med en E-modul som både var hemmelig, under 3 cm og 10 ganger
så effektiv, kunne konstruksjonen rase over Den Ærede Jury hvert øyeblikk. Bærebjelken var av typen
papp, hvorav E-modulen til tider ikke eksisterte. Grunnpilaren, en 2”2 bjelke uten støtte, ble av et
vindpust revet vekk, og flere medlemmer av Den Ærede Jury fikk taket i hodet. Livsfarlige spikre var
synlig både inni og utenpå hybelen, det er tydelig at denne gruppen kunne trengt et realt HMS-kurs.
Det var ikke dimensjonert for overvann i hybelen, og dette er av ytterste nødvendighet når hybelen
befinner seg i Trondheim by. Da det tydelig ble presentert at hybelen skulle dekke enhver students
behov, anser Den Ærede Jury det som et minimum at det skal være plass til både to, eller fler, ikledd
Adams drakt på sovestedet, samt at mengden alkohol burde overstige gruppens 0 mL.
De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke: kvadruppel dose

VII - Byggmesterskap

Gruppe 9 + 11
Den Ærede Jury ankom byggmesterskapet og var klare til idrettslig utfoldelse. De Raatne Æg
var meget serviceinnstilte og loset den Ærede Jury gjennom hele mesterskapet. Det var spesielt
øvelsen med stabling av egensagde klosser Den Ærede Jury ble svært imponert over. Her ble deres
byggetekniske kunnskaper og samarbeid testet ut. Hennes Majestets ånd ble opprettholdt under hele
Byggmesterskapet. Det hele ble avsluttet med en storslagen avslutningsseremoni og premieutdeling
med allsang.
Men... Det var ikke dimensjonert for konkurranseinstinktet til enkelte i Den Ærede Jury, noe som kunne
gått riktig galt da det var store avvik i HMS. De Raatne Æg fortalte Den Ærede Jury at vernesko måtte
vike, av den årsak at fokus på utseende var viktigere enn sikkerheten under Byggmesterskapet.
De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke: dobbel dose

VIII - Lekeplass

IX - Flytende Medium

Gruppe 14 + 15
En konstruksjon med klasse sto klar i det Den Ærede Jury ankom det flytende medium. Med fossefall,
dam og naturlige elementer av typen blomster og mose oppfylte konstruksjonen alle de krav Hennes
Majestet hadde stilt. Etter en lengre befaringsrunde i Nordre gate var det godt for Den Ærede Jury
med en forfriskende dukkert i vann av svært behagelig temperatur. De Raatne Æg var meget serviceinnstilte og stilte med både håndkle og forfriskninger. Konstruksjonen var svært stabil og veltet ikke,
selv ikke av Den Ærede Jurys iherdige forsøk.
Men… Vannet var på ingen måte etter Hennes Majestets ønskelige kvalitet. Med TOC lik 100%, ukjent
BOF og sedimenteringsmiddel av typen mose var vannet dessverre fullt av partikler. Det var heller ikke
tatt høyde for urinering av uvisst medlem av Den Ærede Jury. Den Ærede Jury ble fortalt at falltapet var
stigende, og hadde turbulent strømning på 2 bar. Konstruksjonen hadde dessuten meget høy skvulpefaktor. Til tross for høy flomrisiko var ikke støvler inkludert som nødvendig HMS-tiltak, og Den Ærede
Jury ble våte da flere i Den Ærede Jury testet ut badefasilitetene.
De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke: ingen dose

X - Minigolf

Gruppe 13 + 16
Da Den Ærede Jury ankom minigolfbanen i Nordre gate, ble de mottatt av rød løper etterfulgt av
presentasjon av en imponerende minigolfbane. Det var tydelig at banen inneholdt flere elementer
fra hverdagen som byggstudent. Den Ærede Jury var også svært fornøyd med tilbudet om leskende
drikke ved ankomst, noe som falt i god jord hos den tørste Juryen. På banen kunne Den Ærede Jury
blant annet spille seg gjennom stripa, for så å kjempe seg forbi Spikers Kårner, og før en kunne senke
ballen i hullet, måtte en for all del holde seg unna Fakultet for arkitektur, som sendte deg rett tilbake til
start. Det kom tydelig fram at dette er sivilingeniørspirer med talent innenfor kreativitet og innovasjon.
Men..... Til tross for god implementering av kreative elementer, reagerte Den Ærede Jury på størrelsen
på banen. Ettersom det ikke var mer enn en eneste bane å utfolde seg på, reagerte Juryen på lange
køer og mye ventetid. Det kom da tydelig fram at banen ikke var dimensjonert for en slik last, ettersom
E-modulen var uvisst og flytespenningen var lik «nei». Den Ærede Jury syntes også at det ble i overkant
mye grønt, noe som var til forvirrelse, ettersom alle klart er fargeblinde. Den Ærede Jury reagerte også
på bruken av spraymaling for å etterligne gress, noe som ifølge Juryen, var et svært uheldig valg av
maling. #miljøteknikk.
De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke: trippel dose

Gruppe 10 + 12
Den Ærede Jury ble svært fornøyd med at det var laget egen huske med rød løper til Hennes Majestet.
Regina satte stor pris på husken som var spesialkonstruert til henne. Da flere medlemmer av Den
Ærede Jury prøvde å løfte og deformere byggverket observerte de at konstruksjonen var særdeles
stødig og klarte ikke å tilintetgjøre den. Det viste seg dessuten å være høy underholdningsverdi i å
huske på husken. Det Ærede Jury moret seg i aller høyeste grad på husken og et av medlemmene i
Den Ærede Jury klarte nesten å spinne husken rundt 360 grader.
Men... Det kom tydeligere frem at denne husken var sponset av Veidekke enn at dette byggverket
representerte H.M. Aarhønen. Det var også brukt feil skruer på konstruksjonen slik at det det ikke var
mulig for Den Ærede Jury og demontere hele byggverket med drill. En huske som kan rotere 360
grader kan også sies å være særdeles farlig, da lekeplassen var åpen for den gemene hop i alle aldre.
De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke: enkel dose
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FY-DRIKK
Original batch
1,5 boks sursild i lake
3
liter kulturmelk
3
bokser cottage cheese
2
bokser leverpostei
8
bokser makrell i tomat
3
glass grønne oliven
2
pakker kikerter
2
glass rødbeter
4
bokser tomatbønner
1
pose Evergood
3
bokser linser
2,5 poteter med skall
2
pakker rosiner
0,5 flaske rapsolje
0,5 pose popcorn
2
flasker sweet chili
1,5 glass grønn curry
0,5 flaske sitronsaft
1
boks kanel

Vegansk og allergivennlig batch
15 grønne oliven
0,5 pakke kikerter
0,5 boks tomatbønner
2
spiseskjeer linser
0,5 potet med skall
1
neve rosiner
1
spiseskje sitronsaft
1
neve popcorn
2
spiseskjeer grønn curry
3
spiseskjeer rapsolje
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1a
1k
2e
3a
3g
3l
4e
4h
4n
5a
5j
6c
6k
7a
7e
7m
8b
8h
8k
9a

Loddrett

Tekst: Ola Spangen | Layout: Mari Eggan

Sjødyr
Tørr slette
Fabeldyret
Bergstad
Ingenting
Religiøs utbrytergruppe
Fjernsyn
Nøle
Flire
Forfatterne
Krypdyr
Rovdyrene
Hårklipp
Sliten
Kraftfulle
Heve
Vende
Husdyr
Område
Insektet

9f
9n
10a
10d
10k
11d
11g
11m
12a
13c
13h
14e
14n
15a
15g

Halvøy
Mildvær
Sølv
Basketball-liga
Idrettsorganisering
Senior
Erodere
Grove
Tryllestavkjerne
Medlem av
språk- og
folkegruppe
Kjenningsmelodi
Hovedstad
Ikke
Lysne
Kirkeinventar

1a
1c
1e
1f
1g
1h
1i
1k
1l

Vannrett

Nasjonalrett
Terrier
Ytterliggående
Husdyr
Ikke ut
UKA
Storfeavkom
Svimmel
Medisinsk anvisning
1m Kroppsdel
1o Velvære
2j
Hyler
3n Sølet
4k Studieplass
5d Spitsbergen
5g Kornbånd
5m Forhøyningen
6i
Innehaver

7b
8d
9a
9o
10e
10m
11g
11i
11j
11n
12c
12f
12k
12l
14g
14o

Uendelig
Vannansamling
Kroppsvaskkamerat
Forlatt
Søsken
Sørget
Alene
Kutt
Frokostmat
Matplanter
Bolig
Musiker på veien
til helvete
Dreier
Helium
Barium
Identifikasjon

Hvor ønsker Redacteuren å unnslippe til for å unngå mørke kvelder og høstregn etter at UKA er ferdig?
Send inn løsningsordet til spikerskryssord@gmail.com og du er med i trekningen av et gavekort på
Aarhønekroa til en verdi av 100 kr!
8

9

Ifølge Bridges to Prosperity er landlig isolasjon er en av hovedårsakene til fattigdom.
Den nye broen vil bidra til stabil og sikker adgang til skolegang, handel og legehjelp i mange år fremover. COWI støttet prosjektet med byggematerialer, utstyr og
fagkunnskap. Broingeniørene deltok frivillig. Selvom arbeidet med broen var svært
vellykket, er det også flere utfordringer ved å gjennomføre slike prosjekter i utlandet.

Hvem er COWI?

Tekst: Louise Benedikte Gjelseth Buene - Layout: Guro Prestegårdshus

Et av Norges og Nordens største rådgivende ingeniørselskap.
Hovedsponsor for H.M. Aarhønen.
Internasjonalt selskap med 7300 medarbeidere. Hovedkontor i Lyngby i København. 1200 medarbeidere i Norge som er
fordelt på 22 kontorer.

Med største kontorer i Norge: Oslo, Trondheim, Fredrikstad, Bergen, Stavanger, Kristiansand og
Tromsø.

Ledende konsulentgruppe med 13000 pågående prosjekter til enhver tid, 5000 av disse i Norge.

“Språk var en utfordring. Vi hadde veldig begrenset lærdom i det lokale språket kinyarwanda, og engelsk var heller ikke noe mange kunne. Det var alltid to til tre arbeidere fra
Bridges to Prosperity på byggeplassen som kunne hjelpe til med oversettelse, men når
man står midt i en oppgave som må løses raskt ble enkle gloser og overdrevet kroppsspråk flittig brukt” forteller Martin.
Broprosjekter er et eksempel på hvor viktig det er med infrastruktur i det store og hele.
En trygg og sikker tilkomst til destinasjoner er en ting det er fort gjort å ta for gitt i
hverdagen. Det reelle ansvaret som hviler på ingeniørene når nye steder skal knyttes
sammen er enormt. Lokalbefolkningen satte derfor stor pris på den nye broen.
“Engasjementet til de lokale var enorm. Bridges to Prosperity søkte sammen med de
lokale myndighetene etter arbeidskraft. Før prosjektet var i gang kunne vi regne med 10
arbeidere fra den nærmeste landsbyen. Da vi kom første dagen stod det 40 arbeidere
klare til å jobbe. Arbeidsplassen var også til enhver tid omringet av skolebarn som tittet
nysgjerrig på alt som skjedde. Et stort inntrykk var da lederen for de lokale arbeiderene
holdt sin tale og fortalte at alle og enhver som hadde deltatt i byggingen følte et enormt
eierskap til broen. Tida da den livsfarlige kryssingen av elva var eneste alternativ var nå
forbi” avslutter Martin.

Flomutsatt landsby i Rwanda fikk hjelp fra frivillige
COWI-ingeniører
Elven Nyagishoya sør i Rwanda flommer over 16 ganger i året. Når de tyngste regnperiodene kommer fylles elven til randen. Små broer og elvekrysninger rives vekk med
flomvannet. Det gjør at det lille lokalsamfunnet i Mwoya-Nkakwa-området helt sør i
Rwanda blir fullstendig avskåret fra omverdenen. Her bor 11.000 mennesker, hvorav
3.500 er barn. De isoleres vekk fra både markeder, helsetjenester og skole – samt alt
annet man avhenger av i hverdagen. Kryssing av elven i disse periodene er livsfarlig.
Bare det siste året har to barn blitt skadet i et forsøk på å komme seg over
elven.
Tidligere har en enkel trebro krysset elven, men denne ble oversvømt eller skylt helt
bort med jevne mellomrom. Derfor har ti ingeniører fra COWI sammen med organisasjonen Bridges to Prosperity nå konstruert en 44 meter lang hengebro. Den nye Rugurazi-broen ligger høyt nok til å ikke bli påvirket av tunge regnperioder i området, og ble
bygget i løpet av ti dager i mars og april i år. Tre av COWI-ingeniørene på prosjektet var
norske, og alle har gått fem år på Bygg- og miljøteknikk ved NTNU. En av disse er Martin
Rønneseth (26). Han valgte å delta i prosjektet etter å ha lest seg opp om Bridges to
Prosperity sitt tidligere arbeid.
“Da det ble etterlyst frivillige for å delta på COWIs neste samarbeid med Bridges to Prosperity brukte jeg mye tid på å lese meg opp, og jeg ble umiddelbart engasjert av tidligere arbeid. Dette var noe jeg måtte ta del i. Å bygge bro, både fysisk og metaforisk. Det
ville bli en unik mulighet til å bruke min bakgrunn innen konstruksjonsteknikk til å
hjelpe andre” sier Martin.

Interessert i en karriere i COWI?

Ledige stillinger for nyutdannede i 2020, se COWI.no/karriere (søknadsfrist 6. november)
Sommerjobb for studenter på COWI.no/cowitry
Samarbeide med COWI om masteroppgave, se bit.ly/cowimaster20
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Fadderperioden

Immatrikuleringsballet
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Layout: Frida Nygaard

UKA - Dyre øyeblikk
Tekst: Haakon Nygaard Kristiansen | Illustrasjon: Katja Hansen | Layout: Frida Nygaard

Det er en underdrivelse å si at studentbyen Trondheim blir snudd på hodet annethvert år når kalenderen endelig ankommer oktober måned. Midt mellom fadderuke
og eksamensperiode skjer det alle involverte kaller Norges største kulturfestival, noe
som må medføre riktighet. For hva er vel bedre enn å stå opp en mandagsmorgen,
dra på seg lederhosen som er blitt en og en halv størrelse for liten siden sist og
kjappe seg til vors, før første forelesning er satt i gang? UKA er for mange av oss en
hellig tid, en tid hvor vi setter studiene til side og fokuserer på vennskap, samhold
og studentkultur. I oktober prioriteres ukerevyen framfor matte, konserter framfor
øvinger og ukedebatter framfor forelesninger. Koste hva det koste vil, for koste, det
gjør det.

det eller ikke, så vil det ikke ta lang tid før en av to følelser kommer snikende: «Jeg
har faen ikke penger til dette her» eller «Hvorfor i all verden kjøpte jeg ikke billett til
det». En klassisk “blakk- eller FOMO”-situasjon. For deg som ikke har en mastergrad
i engelske forkortelser betyr FOMO – Fear Of Missing Out.

11.09.2019, to dager etter kulturslippet, publiserte Under Dusken en artikkel om de
mildt sagt høye summene UKA har «bestemt» at vi må punge ut med. Det koster å
være både kar (… og kvinne), og det koster j****g mye å være en festglad student i
oktober også. Ønsker du å delta på alle arrangementer i løpet av de 24 dagene UKA
varer, så vil dette koste deg omtrent 15 000 kr og dette uten å beregne ølkostnader.
Derfor blir gode prioriteringer en kunst, som altfor få av oss mestrer. De aller flinkeste klarer å holde hodet kaldt i det billettene slippes, men resten kan fort gå på en
eller to smeller, som igjen kan bety at du sitter med skjegget i postkassa og bankkortet godt plantet i en av UKAs mange kortterminaler.

Så da står man igjen med djevelens dilemma: ta opp forbrukslån for å nyte UKA
eller ligge hjemme å lure på om du faktisk har råd til smør på brødskiva i morgen.

UKEsjef Julian Mæhlen uttalte i samme artikkel: «Det skal være litt som en godterikiosk hvor man skal ha mulighet til å plukke ut de arrangementene en selv har lyst til å
delta på». Noe som i og for seg er en god beskrivelse av festlighetene vi har i vente.
UKA er en godterikiosk, og studentene er en gjeng lubne barn som snuser på diabetes type 2 og fritak fra svømming. Det krever nemlig en viss form for viljestyrke for
å klare å motstå fristelser som silent disco og live podcaster. Ikke ulikt en liten drittunge i en godterikiosk som har fått ukelønn av sine foreldre, så har også jeg dyppet
hendene mine for langt ned i godteriskåla. Om jeg har råd til det? Nei. Kommer jeg
til å selge det? Nei. Det blir litt det samme som å spille lotto med like tall hver helg.
Man kan ikke droppe å spille en helg, i tilfelle dine tall plutselig vinner. På samme
måte kan man ikke selge billettene sine, i tilfelle dette blir den beste kvelden under
UKA. Dermed befinner du deg i en aldri så liten økonomisk tvist.
Dette skulle i utgangspunktet ikke være en klagesang til UKA angående dyre billettpriser, for det å arrangere festival er dyrt. De fleste av oss forstår det hvis vi legger
følelsene til side. Ønsket mitt var i all hovedsak å adressere nettopp følelsene våre
og det psykologiske aspektet rundt tiden vi nå går inn i. I skrivende stund er det en
og en halv uke til UKA smeller i gang. Det er relativt kort tid til å forberede seg mentalt på arrangementer hver bidige dag. Ikke arrangementer du nødvendigvis skal på,
men arrangementer det er umulig å ikke anerkjenne eksistensen av. Uansett om vi vil
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Ifølge en studie1 fra 2016, gjort av psykologer fra flere anerkjente universiteter kan
FOMO føre til lavere selvtilfredshet, dårligere humør og minsket selvtillit. Instagram
og Snapchat kan fort bli et mareritt for oss med tom lommebok og alkoholabstinenser. Dette er virkelig ikke sunt for kropp og sjel, og er det en ting jeg ikke trenger
inn i de mørke høstmånedene så er det nettopp dårligere mental tilstand.

Her synes jeg UKA burde la seg inspirere
av MDGs flypolitikk. Man skal kun få fly
tre ganger i året og man skal kun få være
med på fem arrangementer i løpet av
UKA. En slik ordning ville reddet mange
fattige studenter fra et ellers garantert
uheldig møte med Hallgeir Kvadsheim
og resten av teamet i luksusfellen. Hvis
ikke noen tar grep snart kan vi like gjerne melde samtlige studenter på i neste
sesong. Kjenner jeg UKA rett, så kjenner
de sin besøkelsestid, og annonserer et
foredrag med nettopp han med like stor
panne som økonomisk teft. Billettpris:
350,-.
Sees der!

Hvis du betviler mine kilder, så er du hjertelig velkommen til å sjekke selv. Bare skriv denne
linken under i nettleseren, så er du good to go: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0747563213000800
1
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Redactionen tester

TACO-TEQUILA
Tekst: Signe Petrohai Pedersen | Layout: Mari Eggan

Hola amigos! Høsten er for fullt i gang i Trondheim by, og hva er vel bedre enn å
helbrede forkjølelsen og angsten med en god dose taco og tequila som sender deg
rett til Mexicos strender og følelsen av avslappethet og eventyrlyst (også kalt mett og
full)?
Vi i Redactionen har tatt på oss ansvaret med å teste ut de beste kombinasjonene av
taco og tequila, slik at du kan lene deg tilbake og nyte hver tacofredag gjennom hele
semesteret.
Det er ingen tid å miste, så la oss komme i gang. Eller som man sier det på spansk:
quanta costa serveza.
(Disclaimer: For å unngå unødvendige konflikter innad i Reactionen, samt unngå å
krenke lesere, tester vi ikke ut rekkefølgen på tacoingrediensene i lefsa, da dette er en
sår og viktig sak for mange).

Når maten er trygt i magen er det på tide å kalle den opp igjen. Her er
vår dom over det beste Mexico har å by på av tequila. Vi har gitt dere full
beskrivelse av lukt og smak, i tillegg til å tippe fødested.

Navn: Jose Cuervo Especial

Pris: 372,90 (70cl), Farge: Pissgul, litt dehydrert.
Lukt: Bål. Dårlige avgjørelser. Jack Daniels. IKKE tequila (?).
Ettersmak: Lime, med hint av bål/røkt. Lett og god, minner litt om Whiskey.
Område: Mexico eller bymarka, der du trives best. Selv tipper jeg polet i Olav Tryggvasons
gate, og har som vanlig sjeldent feil.
Redactionens dom og helhetsinntrykk: Veldig god Tequila, kunne tatt en shot til uten å kaste
opp. Anbefales av samtlige! Fungerer dårlig i planter, da anbefaler jeg heller vann. Planta
likte dog Downtown.
Poeng:

Navn: Don Abraham Organic

Pris: 524,90 (70cl), , Farge: Blank
Lukt: Tequila. Surt. Dårlige minner fra 3års-dag og flaggermus i magen. Kommer til å spy om
15 sekunder.
Ettersmak: Lime. Barnål. Bærekraft og en verden for våre barn.
Område: Østblokk eller Mexico, der du trives best. Chiuaua.
Redactionens dom og helhetsinntrykk: Stort pluss for organisk og bærekraftig produsert.
Du skal likevel være hipster nivå Grünerløkka ++ for å bruke 500kr på økologisk tequila.
Poeng:

HAWAII-TACO

Navn: Olmeca Reposado

Ingredienser: Lag tacoen akkurat som du liker den,
men med ananas!
Redactionens dom: Det var en passe enstemmig
dom på at det smakte søtt, men ikke tilfører noe
spesielt. Melder derfor at du trygt kan sette ananas
frem på bordet uten å bli kasta ut, men at du mest
sannsynlig må regne med å spise alt selv.

Pris: 400,00 (70cl), Farge: Blanding av tiger og giraff. Soloppgang i Arizona.
Lukt: Sommereng og Gudbrandsdalen. Som å få blått vingeskall og Yoshi i Mario Kart. Rundt
i lukta, klarer ikke slutte å lukte. Geit.
Ettersmak: Limen var god. Lukta norsk sommereng, smakte svensk sommereng. Oeæw.
Område: Det er vel ikke tigere og giraffer i Mexico???
Redactionens dom og helhetsinntrykk: Dios mío, dios mío ¿por qué me has abandonado?

THE ITALIAN

THE ETHIOPIAN

TEQUILA

Ingredienser: Salsa på bunnen og ost på toppen og
alt annet i mellom (kun de villeste bruker ananas her.
Det turte jeg ikke å teste)
Redactionens dom: Fantastisk smak. Kjentes ut som
jeg ble dratt med inn i et dragsug av en drakamp
mellom mexicansk narkorus og italiensk romanse.
Veldig upraktisk å spise. Stort minuspoeng for det.
Måtte gå over til kniv og gaffel relativt fort, noe som
ødela litt av opplevelsen.

Poeng:

Navn: Sierra

Pris: 374,90 (70cl), Farge: Irrelevant. Drikkes helst med øynene lukket.
Lukt: ÅLE (blanding av ÅL og Åre). Russetid 2014/2015. Lukter billig neglelakkfjerner. FYLLA.
Ettersmak: Som om noen stifta fast limen te et balltre og slo te mæ. Æsj. Helvete. Hmmm.
Område: Et sted du aldri vil tilbake til
Redactionens dom og helhetsinntrykk: Det var mye igjen i glasset til Louise. Burde vært
dobbel prosent, men den får jobben gjort. Kjøp heller Jose Cuervo Especial.
Poeng:

Navn: Blanding av alle

Pris: Nei, Farge: Husker ikke, Feilkilde: Full
Lukt: Litt hund, litt katt, litt godt, litt jenteparfyme (hvilke jenter er det du er med, Erik?).
Ettersmak: Reint geitehelvete. Skjønner hvorfor Trump bygger en mur. Veldig dog (god).
Område: Et sted du alltid vil tilbake til. Signes hemmelige kjeller? Tipper New Mexico.
Redactionens dom og helhetsinntrykk: Julie tok limen først, det var tabbe. God stemning.
Mista blyanten.

Ingredienser: Nei
Redactionens dom: Lett å vaske opp.
Plusspoeng for det.
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Gustav Haaland
2. klasse
snap: gustavhaaland
Har du sittet på Muren og kjent Giorgio Armani sin nye parfyme lure seg rundt nesen din? Ja,
da er det ingen ringere enn Gustav Haaland fra Tau som kommer inn for å dunke noen timer på
skolebenken. Skole er ikke det eneste Gustav dunker; basketballer og førstiser også.
Gustav er kanskje den diggeste på Bygg og «det kan eg lika». Blikket dreper og auraen lamslår deg,
den totale mannen. Han kan kaste deg i veggen på soverommet og slå hatten av svigermor i samme
sving. Men når alt kommer til alt er Gustav en ordentlig gentleman. Hvis han tar med seg en dame
hjem pleier han alltid å sette seg på første og beste fly til Australia, down-under. Selv etter en våt
kveld på Downtown. Han liker seg også i naturen, og er en fyr som alle kommer til fordi han tar
vare på de som er han nær. Vi er alle veldig glade i the man, the myth, the legend: Gustav.

Tekst: Karoline Grande, Layout: Guro Prestegårdshus
Høsten er her, og jaktsesongen er i gang. UKA vil holde oss i kok, men kveldene blir
kjøligere og kjøligere. Hva er vel ikke da hyggeligere, mer økonomisk og mer energieffektivt
enn å tenne et stearinlys og varme seg på en medstudent? I denne utgaven presenterer vi et
utsøkt knippe byggstudenter, som vi for all del vil unngå at skal fryse i tiden som kommer.
Kanskje finner du din match på Oktoberfest, ved akttegning i Bodegaen, under epileptisk lys
i Dødens dal eller på Høna? Føler du deg litt nysgjerrig? Du taper ingenting på å ta kontakt
da vel! Vi ønsker deg og de heldige utvalgte lykke til med jakten og kjærestegarantien!
Erik Kollbye
1. klasse
snap: erik2712
D fins flere gode grunner til å gi Erik en lyd
Erik er rik
On fleak
Av Eriks kaliber finnes ingen lik
En tidligere referanse beskriver det som følgende fryd:
«Vi var på vei hjem og hadde ikke kommet lengre enn Høyskoleparken
Før jeg sa: «nå er d nok», og Erik rett og slett måtte vippe ut marken»
Av type mark, mente hun nok anakonda
Om du lurer på om d er sant, eller om d ikke stemte
Mener i hvert fall venner og bekjente
At han er en god kar i bånn da
I tillegg til egenskaper som...
Sin sjarmerende talemåte...
Sine blonde lokker...
Sitt drepende blikk...
Sitt blendende smil!
Ja.... jaaaaa.... JAAAAAA!
Hrm, herm... unnskyld meg altså, la meg kremte
Jeg merker at jeg blir mer og mer keen, og at jeg kanskje
burde holdt meg til å skrive bergensrap...
Syns du, som meg, at Erik er snadder?
Be han på en torsdagsøl eller onsdagsvin, eller bare send en koselig snap
Enten du er gutt eller jente
Enten du går i første eller femte.

Marita Grundberg Pedersen
5. klasse
snap: maritagp
Marita er trolig en av de sprekeste jentene du finner på Bygg. Hun løper
helmaraton, får pallplassering i hinderløp og tar sannsynligvis flere pullups
enn deg. Alt dette gjør hun med en opptrening basert på ekstreme mengder
øl og lange kvelder på dansegulvet. En sjelden gang er hun også å se i CrossFit Maxpuls sine lokaler. Dersom du skal kapre denne jenta må du gjerne ha
et velstelt skjegg, men dette er ikke et krav. Ellers er hun en av de få jentene
som er ukritisk når hun sveiper på tinder, så her er sjansene meget gode. Men
pass på, for å takle denne jenta må du like Karmøy-dialekt og livsfarlig Petter
Solberg-kjøring. I tillegg har hun ikke klart å skaffe seg leseplass på Lerka, så
for å faktisk treffe på Marita (og ha sjans til å sjekke henne opp) må du stille i
hennes helt private leselokale i den legendariske kåken Nygata X.

Andreas Teig
1.klasse
snap: ateig
Se opp for denne storsjarmøren fra Trøgstad (ikke legg deg opp i hvor det er)! Med
sitt blendende smil og store engasjement er Andreas ikke bare den fødte festløve, men
også en frisk fangst for en hvilken som helst jente som kan matche hans energinivå og
tør å utfordre han i håndbak. På fritiden liker Andreas å være i all mulig slags form
for aktivitet, og ryktene sier han gjør en formidabel innsats på Byggs største stolthet,
Døla 3 – (de gangene han møter opp på trening i hvert fall). Han er veldig glad i
hvitvin og er på vill leting etter en å nyte den med. Gjerne rett fra kartongen i en stor
og fin hage, da det er essensielt å nevne at han har bakgrunn som gartner og har eksepsjonelt grønne fingre (her kan du forvente mange fine blomsterbuketter!) Andreas
inviterer gjerne på nach og viser stolt frem bicepsen sin både ofte og uoppfordret (noe
du ikke vil ha noe i mot etter at du har sett den ;)). Så om du er klar for en artig og
fartsfylt helg, for ikke å snakke om høst, ikke nøl med å ta kontakt ASAP!

Dina Zimmermann
3. klasse
snap: dinalongva
Dina er ei sporty, hot og energisk jente fra Lørenskog, som du alltid møter med latter
og et stort smil om munnen. Hun er stadig på jakt etter å prøve og utforske nye ting,
enten det er dans, turn, mikse drinker i Bodegaen, surfing eller å backpacke rundt i
Thailand helt alene. Denne dama er rå, strong and independent til de grader, men av
og til kan det også hos Dina gå litt i surr. Derfor er vi på jakt etter en fyr med glimt i
øyet til henne, ja, og helst en med god retningssans og kontroll på klokken. En med
tid og orden på stell, slik at hun, for eksempel, kommer seg av/på tog og buss, og
kan stille på vors til riktig tid og sted. Solkremen kunne hun også trengt hjelp med
når sola titter frem (som for eksempel i Singapore til våren;)). Dina liker frokost på
senga <3, så her forventes det at du kan å fikse litt digg på morgenen. Du møter Dina
på bedpres, tirsdager og torsdager i løpet av hele semesteret. Ellers er hun å finne på
Muren, eller med tunfisk i matboksen i sofaen på Høna.
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Martin Dovland
3. klasse
snap: dovlis
Etter mye prøving og feiling i jakten på sin bedre halvdel prøver Martin nå lykken i Byggromantikken. Han kan skryte på seg å være kvart fransk, så om du liker høye, mørke og vakre
gutter er denne storsjarmøren fra Korset noe for deg. På fritiden liker Martin både å lage og
å spise mat, spesielt fløtegratinerte poteter. Det er et STORT pluss om du går i førsteklasse,
er finsk eller er med i krogjengen. Selv om Martin selv mener at «å gå på Lerka er som et
minefelt for meg», er han alltids åpen for nye bekjentskaper på Bygg. Martin fant opp uttrykket «å dovle»: Vet du ikke hva det betyr? Spør han da vel.
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Faddersladder

og annet snadder

Observert

Det ryktes at Sondre (3.) har skumle intensjoner om å bli enda bedre venner med Mats (3.)
etter å ha matchet med søsteren hans på Tinder.
Vice-Kanzler kommuniserer med sine nærmeste via Vipps.
Dragern-styret får utløp for kinks ved å bruke håndjern som festtilbehør. Daniel (5.) og Magne
(3.) satt frivillig lenka sammen i håndjern hele lørdagskvelden. ”Vi er én,” sa Daniel da han ble
bedt om å forklare seg.

Krosjef koser seg på DT

Notarius Publicus prøver
å bruke en telefon

Ådne (4.) og Ole (4.)
finner seg selv på
utveksling

Haakon (3.) er visstnok i kontakt med staten om mulig vitnebeskyttelse grunnet diverse trusler.
Spikers Kårner erfarer at disse har kommet som et resultat av hans høye produksjon av innhold
til våre sladdersider.
Det ryktes at Einar (5.) har vært på en vellykket date med ukjent dame importert fra Dragvoll i
Bymarka et sted. Det endte visstnok med en date nr. 2 på ”Hvorfor det?” på Samfundet.

Overhørt
“Kreft er chill da.”
- Erik (4.)
“Hæ, har vi skole på fredager??”
- Erlend (2.)

Magnus (2.) ble meldt
savnet etter leilighet til
leilighet i fadderperioden

Peder (5.) og Julie (4.) får
gang under temafesten
på Rockheim

Paal (3.) har funnet sitt
favorittsted i Trondheim

“Akseparallell skjærspenning finnes ikke.”
- Ukjent (2.)
“Det var en veldig koselig dans, og plutselig delte vi enzymer”
- Jørgen (5.) mimrer om enzymdeling med en førsteklassing
”Å hooke er et relativt nytt konsept i min verden.”
- Håkon (3.)
”På Høna kan du ta master i prating.”
- Knut (2.)

@aarhonen_gossip
Har du knipset noen fine
bilder eller kommet over noe
saftig sladder kan du sende
det til oss. Legg oss til på
snap da vel!

”Da er vi tilbake til det å ha sex med faren din. Det er jo det som er det vanskelige.”
- Eskild (2.)
”I dag er siste mandagen før helg. To dager etter i overmorgen er det helg.”
- Erlend (8.) filosoferer over ukedagene i sofaen på Høna
Maren (4.) har lært av sine
fire fadderperioder og er
klar for alt

Emil (2.) etter en fuktig
kveld på Samfundet
under fadderperioden
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Bromance mellom Eirik
(2.) og Magnus (2.) under
vinfest

“Hallo, jeg vil ha sivingfilter på Tinder. Tinder var lettere før fusjonen, for da sto det Høyskolen i
Sør-Trøndelag på de uaktuelle.”
- Ingeborg (5.)
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