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Redactionen

Den fineste årstiden har ankommet Trondheim og vi har så mye å glede oss til! Tidenes første 
Aarhønefestival, Aarhønens 110-årsjubileum, endelig kan vi dra til Åre igjen, og flere slipp på ny ARB-brus. 
Nå er Corona bare en deilig drikke, og vi kan danse og klemme hverandre overalt! Husker dere at for under 
et år siden var det ikke lov å ta seg en utepils?!

Jeg heter Ina og er lederen til Aarhønens Rojale Bryggeri med tittelen Bryggmester Bob. Sammen med et 
stolt styre og blomstrende bryggere driver vi linjeforeningens bryggelaug. Jeg er utrolig glad i å prate om 
øl og brygging, og om alt annet. Så stopp meg gjerne i gangen for å ta en liten prat hvis du har lyst!

Frem til 2016 hadde linjeforeningen vår hadde et bryggeri kalt Aarhønekroas Pikobryggeri. Dette, sammen 
med mange andre bryggelaug døde da det ble strengere krav for kjellerne på Moholt. Aarhønens Rojale 
Bryggeri startet opp våren 2021 etter stor innsats fra tidligere Bryggmester Kjell-Anton og styret hans. Ola 
Spangen og Vegard Skagseth, Pikobryggeriets siste Bryggmester var også til stor hjelp.

I dag er vi i full drift med 16 bryggere. Til nå er det kommet 3 forskjellige øltyper. Vår stolte american pale 
ale med navnet Regina, en amber ale kalt Regenten, og sist, men ikke minst, kaffestouten Kaffe på Høna. 
Vi lagde også omsider sideren Omsider, og dere skal ikke se bort ifra at det omsider kommer mer av den. 
ARB jobber også med å sette i gang bryggekurs og mulighet for å låne brygge-utstyr. Det er planlagt 
flere slipp for det kommende året, og muligens noen andre små overraskelser. Samtidig vil vi så klart fylle 
kjøleskapet regelmessig med signaturølene våre.

Til slutt har jeg en viktig anbefaling: Dra på butikken og kjøp en halvliter som du vet du liker. Dra hjem og 
legg fra deg mobilen. Sett deg ute på verandaen eller i en park like ved, uten noe annet enn deg, et teppe 
og ølen i et stort ølglass. Pust inn den friske høstluften og nyyyyt mens du tenker på alt det fine som skal 
skje i løpet av høsten og skoleåret.

Jeg gleder meg til å se dere fine byggstudenter sitte i sofaen på Høna med en ARB-brus i hånda.

Ina Drage Steen
Bryggmester Bob
H. M. Aarhønen

Bø!

Halloween nærmer seg og selv om vi ikke rakk denne utgaven 
før festivalen så er den nå endelig her. Hopp tjohei. Redactionen 
byr denne gang på nye memes, nytt sladder og ikke minst test av 
Trondheims barer. Dette er 24 sider spekka fulle av aarhøneessens 
og det er bare å sette seg ned å kose seg.

I andre nyheter har det skjedd en del siden sist nummer. Jeg vil 
gjerne be om ett minutts stillhet for Hennes Majestet Dronning 
Elizabeth som dessverre ikke fikk muligheten til å lese dette 
nummeret. (Fortsett å lese når minuttet er over.) Ellers er også deler 
av neste side utdatert grunnet utgavens forsinkelse så jeg håper 
dere lar det gå for Inas skyld. Til slutt vil jeg ønske dere en god jul og 
godt nyttår i tilfelle det skulle ha skjedd noe som utsetter nummeret 
enda mer enn det det allerede har når jeg skriver dette i midten av 
oktober. 

Andreas Nedal Kværnstuen
Redacteur
H. M. Aarhønen

redacteur-rølp

Bryggmester Bob
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REDACTIONEN   TESTER

Reisen vår begynner på Høna. Hønis. H-city. Kjært barn har mange navn. Det 
er et ærverdig og nesten skremmende oppdrag å gi en anmeldelse av hjertet til 
Lerka. Redactionen gjenkjenner selvfølgelig viktigheten i dette ypperst alvorlige 
mandatet, og kommer på ingen måte til å utelate kritikk i frykt for sanksjoner 
fra våre engasjerte lesere. Integritet er i høysetet. Med andre ord, Høna var 
ti av ti. Dype sofaer som gir deg en sterkere magemuskler når du lener deg 
frem for å nyte din Aarhønebrus, samme belysning som klasserommet ditt på 
ungdomsskolen, og rullering på utkikkspost i tilfelle det blir overraskelsesbesøk 
av vektere. Men når du føler deg hjemme blir vel dette bare en del av sjarmen.

Likte: Intimkonsert med bass i Bjelkeklang <3. Elektrisk stemning og høy 
fyringsfaktor (lagt tilrette av omgivelsene)

Likte ikke: Klumpete Baileys

Terningkast: 3 (3.6) (Ti av ti)

Tekst: Filip Oliver Fredheim   |   Layout: Susanna Hsu Hals

Bar-crawl (løst oversatt fra urbandictionary.com): [Et arrangement planlagt av en organisasjon (Redactionen) 
eller en gruppe venner (vel…), hvor folk (- så vidt) beveger seg fra bar til bar i samordning med en tidsplan (lol).

“Så går vi til baren hen og skjenker oss en tår…”

Begynner veggene å svinge allerede? Var det for høy fyringsfaktor på Høna? 
Neida, du befinner deg på Den Gode Nabo. Ikke bry deg om lukten, om omtrent 
20 til 30 minutter er den… vel, enda der. Lær deg heller å like den. Vi antar 
at den enten kommer av de lokale eldre som ivrig bidrar til finansieringen av 
baren, eller en materialisering av alt det disse gamle veggene har vært vitne 
til. Uansett, vi koste oss med stort nok bord for alle deltakere, og gitt at ingen 
forsvant ned i en av sprekkene i gulvet på vei til baren, var vi ganske fornøyde. 
Funfact: Den Gode Nabo er så gammel at grandonkelen til Professor Gunstensen 
tok sin første Dahls der. Kanskje.

Likte: Veldig bra servanter.

Likte ikke: Sjøsyke

Terningkast 4 (4.0)

Bar-crawl, sier du? Neste stopp er en naturlig milepæl. Hva er Høna uten kaffe? 
Hva er asfalt uten bitumen? Hva er Arild uten staven sin? Hva er en bar-til-bar 
rute uten Circus? Ikke fullkommen. Og hva er et besøk til Circus uten å bestille 
Hiroshima? Fullstendig meningsløst. Redactionen stiller sterkt og opprettholder 
tradisjon tro. Fat Men ble sluppet.

Likte: Billig øl. God plass tidlig på kvelden. Bra musikk

Likte ikke: Gnien på de gode pennene.

Terningkast: 5

Vi er usikre på om vi skal tolke at vi fikk vårt eget rom på Habitat, som god 
kundeservice eller at vi ble stuet bort. Gitt at vi måtte spørre to ganger før vi 
slapp inn i det hele tatt, tror jeg vi kan anta det siste. Dette plaget forsåvidt 
ikke oss, annet enn at servicen ikke strakk til å sette på musikk der vi satt. Vi 
måtte i stedet ty til prat for å fylle stillheten, som heldigvis resulterte i styrkede 
bekjentskap og økt moral, i det vi begikk videre på vår grandiose ekspedisjon.

Likte: Bilde av David Attenborough på toalettet.

Likte ikke: David Attenborough i levende live var ikke å finne. Ingen drinker.

Terningkast: 4 (4.2)

Også her fikk vi vårt eget rom, men denne gangen var det mer en tilfeldighet. 
Det vil si, hele stedet opplevdes litt tomt. Deltakerne, som nå hadde opparbeidet 
seg såkalt lykkepromille (noen mer enn dette også), var skuffet over utvalget 
på både gutter og jenter blant publikum. Trøsten var derimot svært fristende, 
og langt mer tilgjengelig. Mormors “nybakte” boller ble solgt til kun 10 kr! Om 
de er nybakte nå, eller var det for 13 timer siden var helt tydelig ikke så nøye 
for hverken oss eller skiltet som beskrev bollene. Det er vel lite som frister mer 
enn en stor, luftig (les sprø) hvetebolle med litt knas i skorpen, sammen med en 
relativt billig halvliter. Brennheit kombo.

Likte: Godt utvalg av drinker, lite kø. Studentrabatt på øl.

Likte ikke: Litt kjedelig?

Terningkast: 4 (4.1)

Kontrastene var høye da vi ankom romslige, profesjonelt belyste og rustikke 
Øx. Nå så det plutselig ut som at det var torsdag kveld igjen. Den største 
bekymringen her var i hvor stor grad utvalget i baren kunne brenne hull i 
lommebøkene våres. Tydeligvis var det rabatt å få (så mye som 40 kr, om man 
heter Julia).

Likte: Kjempebra utvalg. Attraktive servitører.

Likte ikke: Høy gjennomsnittsalder. Funky lukt.

Terningkast: 5

Omsider ender reisen naturligvis på Samfundet. Vår trygge havn. Seiersrunden 
etter alt slitet. De bereiste har endelig returnert hjem for å motta velkomsten 
av likemenn som parallelt med oss har holdt fortet, klare til å høre om 
våre oppdagelser. Og velkomsten er god. Daglighallen tilbyr nøye selekterte 
smakstester, slik at vi er helt sikre på at de siste investeringene vi gjør, er de 
riktige. Selv om flere av deltakerne innen nå har helt glemt hensikten med 
Bar-crawlen vår, klarte vi å presse ut en siste “liker/liker ikke”-liste for også 
Daglighallen:

Likte: Fikk smuglet inn mat og drikke. Bra utvalg av surøl. Gallinas var tilstede.

Likte ikke: Mulig glasskår i Discoen? Gallinas var tilstede.

Terningkast: 5 (4.8)
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GRUPPE I - KOLLEKTIV TRANSPORT
FADDERGUPPE 15, 16 og 17

Den Ærede Jury gledet seg stort over synet som møtte dem øverst i Nordre Gate. De Raatne Æg sørget 
for en  nostalgisk velkomst for Den Ærede Jury, og den gode servicen viste seg å imponere flere av 
Jurymedlemmene.
Kollektivtransporten innfridde i aller høyeste grad kravene om komfort, kreativitet og eleganse. Det var ei 
heller ingen tvil for byens innvånere hvilken linje dette fartøyet ærbødigst representerte, hvorav det særlig 
ble lagt positiv vekt på de kunstneriske maleriene. Transportmiddelets høye grad av brukte materialer 
og deler vektlegges også svært høyt hos Den Ærede Jury. Ikke nok med dette, så la Den Ærede Jury 
spesielt merke til et par ting til som var til deres glede; antallet av oppmøtte Raatne Æg var svært høy, det 
kunne stemples inn en HMS-ansvarlig, og de viste en svært høy grad av tilpasningsdyktighet.
Men…
Det var til stor skuffelse da den Ærede Jury ble offer for et katastrofalt havari av framkomstmiddelet 
allerede før Jurymedlemmene  nådde første post. Det var til stor forvirring og misnøye, da de Raatne Æg 
tidligere hadde blitt opplyst om en nyttelast på 8 tonn. Det viste seg at byggingen av transportmiddelet 
så absolutt ikke hadde blitt utført i henhold til tegninger, og det stilles store spørsmål til kredibiliteten når 
det blir oppgitt at egenvekten er «høy» og at E-modulen er «stiv». De Raatne Æg kunne i tillegg ikke 
bekrefte at væsken i glassene til den Ærede Jury var i vater, og at det avhenger av fra hvilken vinkel en 
ser på glasset. 
Situasjonen skulle igjen vise seg å utvikle seg til det verre, da det ved etterarbeid av hendelsesforløpet 
ble registrert et 16mm bredt og 8 meter langt riss i brosteinen i Nordre Gate. Den Ærede Jury vekter 
svært dårlig enhver ødeleggelse av omgivelsene eller annen aktivitet som setter Hennes Majestets navn 
i dårlig lys hos byens innvånere.
De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke:... ingen dose

DOMMENE

Deres Majestet, Hovedstyret, Raatne Æg.

Den 27. august 2022 fant Hennes Majestet 
det nødvendig å utsette de Raatne Æg 
for nogle Prøvelser. Den Ærede Jury har 
vurdert de Raatne Ægs innsats i Nordre 
Gate, for å se om de er verdige å bli tatt 
under Hennes Majestets beskyttende 
vinger.

Tekst: Den Ærede Jury    |    Layout: Susanna Hsu Hals

GRUPPE II - KJENT BYGGVERK
FADDERGUPPE 13 og 14
Den Ærede Jury kom etter en noe strabasiøs ferd omsider frem til en kopi av det kjente operahuset i Sydney. Her ble Den Ærede Jury tatt vel imot med 
velsmakende og oppkvikkende drikke med deilig duft av kanel. De Raatne Æg hadde forberedt en tillitsvekkende og godt regissert presentasjon av 
byggverket, noe Den Ærede Jury satt stor pris på. Det var nesten slik at en kunne drømme seg hele veien til Sydney der man stod. Materialvalget var 
enkelt, og godt begrunnet med hensyn til enklere avfallshåndtering. Den Ærede Jury vektlegger miljøpåvirkning av byggverkene i aller høyeste grad, og 
dette vekket tillit og viste seriøsitet hos de Raatne Æg. 
Men…
De Raatne Æg hadde produsert en plakat som satte Den Ærede Jury i særdeles dårlig lys, da den bestod av fotografier som i aller høyeste grad under-
gravde seriøsiteten til Den Ærede Jury. Videre fikk Ærede Jurymedlem Financeminister ikke et bilde en gang, men kun en lite representativ skisse tegnet 
på en ussel papplate.
Det var videre svært uklart for Den Ærede Jury hvilken linje modellen hadde blitt bygget av, noe som absolutt vil være til stor forvillelse for byens innvå-
nere. Videre hadde hverken forskrifter eller standarder blitt benyttet under bygging, noe som kom dramatisk til syne under kontroll av modellens bære-
system. Modellen kollapset fullstendig sammen under lasten fra kun ett medlem fra Den Ærede Jury, ikke åtte slik en skulle kunne forvente.
Den Ærede Jury ble sjokkert da en av de Raatne Æg sa at risikovurdering var blitt kastet i søpla, og ved videre inspeksjon kunne flere brudd på HMS 
avdekkes. Intet datablad kunne fremvises for spraymaling som hadde blitt benyttet på modellen. Ei heller hadde det blitt benyttet tilstrekkelig verneutstyr 
som briller og åndedrettsvern under spraying med nevnte sprayboks. 
De Raatne Æg må derfor, så absolutt drikke:...kvadruppel dose

GRUPPE III - BETONGKONSTRUKSJON
FADDERGUPPE 18 og 19
I øyeblikket Den Ærede Jury ankom posten var det til forbausende lite engagement av de Raatne Æg. Da de malplasserte, nervøse Raatne Æg omsider 
stilte seg i en halvsirkel, trådte en selvutnevnt byggeleder frem for å introdusere konstruksjonen. Ved første øyekast var Den Ærede Jury imponert 
over utførelsen av støpen. Det så ut å være godt armert og de Raatne Æg kunne mot formodning navngi typen betong der var brukt. Målet med denne 
såkalte konstruksjonen var ifølge de Raatne Æg å løfte en betongblokk med strak arm for å oppnå det de kalte “evig Ære”. Den Ærede jury ble henvist 
til betongstøperen der riktignok også var HMS-ansvarlig for prosjektet. Vedkommende hevdet å ha gjennomført HMS-kurs, og var selv klar over både 
betongens densitet og anslo en troverdig kapasitet. Introduksjonen hadde rot i en legende, noe som falt i smak hos den Ærede Jury. 
Men…
Historien fokuserte på en fiktiv karakter ved navn Arthur, og Hennes Majestet ble ikke engang nevnt. De Raatne Æg kunne ikke vise til å ha brukt noen 
form for verneutstyr under støpingen, og den Ærede Jury ble heller ikke tildelt noen form for personlig verneutstyr under den helsefarlige inspeksjonen 
av betongen. Selv om betongen var tydelig nystøpt og bløt, avga  tilslaget store mengder gnister ved slag. Faren økte også da armeringen bare etter litt 
håndtering løsnet fra den oppsprukne betongen. Dette muliggjorde at nesten alle, med unntak av Hennes Majestet da kunne løfte opp konstruksjonen 
med strak arm og oppnå evig Ære. Vel vitende om at Hennes Majestet ikke har armer hadde de Raatne Æg  med dette implisert at Hennes Majestet aldri 
kunne oppnå den evige Ære hun ærbødigst innehaver!

GRUPPE IV - UTEDO
FADDERGUPPE 11 og 12
Det var til stor glede, og nødvendighet, da den Ærede Jury ankom Hennes Majestet Aarhønens Royale utedo. De Raatne Æg viste høy grad av 
oppvartning. Det ble spesielt lagt merke til deres bruk av klosett-vakt da den Ærede Jury testet ut funksjonskvaliteten. 
Utedoen hadde ingen innsyn, og de Raatne Æg viste høy grad av problemløsning ved å ta i bruk musikk som støydemping. Som det skulle vært på enhver 
vegg på ethvert våtrom, hadde de Raatne Æg dekorert med fotografier av Kongeriket Norge sine Kongelige Høyheter, Hennes Majestet, Høyhet av andre 
gren Regenten samt Hovedstyret. Den Ærede Jury satte også et pluss for god refleksjonstråling ved speilbruk.  
Men…
Flere av jurymedlemmene måtte stå i kø før de fikk lettet på trykket, og det har blitt uttrykt en opplevelse av urineringspress fra de Raatne Æg. Noen av 
de mer sensitive Jurymedlemmene slet også med å gjøre sitt på grunn av støy og uro fra ballongene. 
Konstruksjonen hadde flere alvorlige feil og mangler, noe som gjorde det tydelig at de Raatne Æg ikke har fulgt TEK17. Den kunne nemlig etter den 
Ærede jury sin gransking, plasseres under Trøndelags liste over dårligst ventilerte rom. Dårlig materialvalg under gulvflisene samt mangel på avretting 
og flislim var absoultt kritikkverdig, da stor sprekkdannelsene opplevdes som sjenerende for Jurymedlemmene.
De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke:….champagnebrus

GRUPPE V - BRO
FADDERGUPPE 20 og 21
Den Ærede Jury gledet seg over å bli godt mottatt på H.M. Aarhønens brusebru. Broen var estetisk fin med rette vinkler. De Raatne Æg hadde også med 
seg sponsoravtale på mail, og nevnte sponsorer var godt profilert på trinnene. Broen hadde også god bæreevne og klarte å bære alle jurymedlemmene 
den rommet. 
Men…
HMS stod åpenbart ikke i fokus på brokonstruksjonen. Rekkverkene var så løse at de falt sammen ved den letteste berøring. Valg av festemidler stod 
under enhver kritikk da det hadde blitt benyttet spiker, særs små spiker må det poengteres, i stedet for for skruer. Dette førte til at brua kunne demonteres 
meget enkelt. Broen skulle heller ikke være til hindring for allmenne borgere av Den Gamle Stad, men til og med det laveste medlemmet av Den Ærede 
Jury på 160 cm kunne ikke passere under brua. Videre var brua langt fra universelt utformet, noe som absolutt er et krav i 2022. 
De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke: …enkel dose

GRUPPE VI - HYBEL
FADDERGUPPE 9 og 10
Den Ærede Jury ankom et flott byggverk dekorert med  H.M. Aarhønen utført i lekre bokstaver. De Raatne Æg holdt en høyst interessant presentasjon 
og behandlet den Ærede Jury med respekt. Den Ærede Jury lot seg imponere over det stilrene designet og gruppens gjennomgående fokus på gjenbruk. 
Togalaken hadde blitt samlet inn fra glade byggstudenter som tuslet hjem i undertøy og skulle bli gjenbrukt av nye studenter neste år. Det var tilrettelagt 
for god ventilasjon samt nødutganger alle veier. Hybelen var innredet med et enkelt gulvteppe, diskolys som passer til enhver fest og et maleri malt av 
selveste Picasso. Til tross for et bruksareal på 6,3 m2  hvorav kun 1,5 m2 hadde en takhøyde over 180 cm, påsto de Raatne Æg at man kunne få plass 
til hele 40 byggstudenter dersom man gikk for den kjente taktikken sild i tønne. 
Men…
Byggverket var bare konstruert for å stå noen timer og tålte verken regn eller snølast på over 8 kg. Til tross for beregninger som tilsa at bjelkene skulle 
tåle 13 GPa, knakk de som fyrstikker under påkjenningen av kun en finger. Nevnte påkjenning førte til at hybelen raste over Den Ærede Jury, og det var 
heller ingen HMS-ansvarlig tilstede. Nødutgangene var blokkert av sponplater, noe som førte til at Den Ærede Jury måtte krabbe ut av den havarerte 
hybelen.. En ytre kledning bestående av togalaken ga null avrenning, og kun innrenning, noe som bekymret Den Ærede Jury. De Raatne Æg viste derfor 
ikke hvilken linje de ærbødigst representerer. 
De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke…trippel dose

Dog gruppen kunne svare for type armering og mengden betong, var deres generelle betongkunnskaper på langt nær å imponere Den Ærede jurys 
suverene kompetanse innen betongfaget, da de Raatne Æg ikke engang kunne forskjellen på forskaling og armering.
Avslutningsvis måtte den Ærede Jury stå til hån, da de med nærmest uttørkede stuper utbrakte en erkjennende skål med tomme glass. Hvilket var nok 
til at den Ærede Jury snarest ønsket seg videre.
De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke … trippel dose

GRUPPE VII - BYGG-MESTERSKAP
FADDERGUPPE 7 og 8
Den Ærede Jury gledet seg stort da de ankom det ærverdige Bygg-mesterskapet. Samtlige Jurymedlemmer har et særdeles utpreget konkurranseinstinkt, 
og nå var det på tide å få det testet. Det skulle konkurreres i spikring, vatring av vater samt bygging av korthus. Jurymedlemmene ble introdusert til 
oppgavene og fikk god innføring i hjelmbruk for å ivareta HMS. Da var mesterskapet i gang og Jurymedlemmene spikret så svetten silte  og bygde korthus 
som aldri før. Stemningen var å ta å føle på.  
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GRUPPE IX - FLYTENDE MEDIUM
FADDERGUPPE 3 og 4
Etter at åtte poster var tilbakelagt anså Den Ærede Jury det som nødvendig å få skylt av seg i et flytende medium. Som varm velkomst stilte de Raatne 
Æg med slush-inspirert drikke, noe som var veldig passende til den ellers gode temperaturen i vannet. Konstruksjonen hadde fasiliterer som såpevann, 
vanngæver og porsjonsshots langs bunn. Den Ærede Jury virket underholdt, og var fornøyd med hva det flytende medium hadde å tilby av underholdning 
og forfriskninger. De Raatne Æg stilte med særdeles god service, de holdt Den Ærede Jury sine klær og stilte med håndklær til Jurymedlemmene. Som 
om ikke sikkerheten var god nok fra før, var det en andevakt tilstede under hele posten, til Den Ærede Jurys store begeistring.
Men…
Det var tydelig at de Raatne Æg ikke hadde smakt på deres medium før Den Ærede Jury ankom posten. Jurymedlemmene mente vannet hadde usmak. 
Om dette var på grunn av forurensninger eller all den alkoholholdige drikken ved havbunnen er enda uvisst, uansett var konklusjonen at kvaliteten til 
det flytende mediumet var ubeleilig og ikke egnet for Den Ærede Jury. Badekaret med flytende medium var alt for lite, og hadde en kapasitet på kun to 
Jurymedlemmer av gangen, og dette førte følgelig til uønskede splittelser innad i Juryen. At vannet hadde en hardhet oppgitt i grader celsius hjalp heller 
ikke på kapasiteten til badekaret. De Raatne Ægs egne baderegler oppfordret til og med Den Ærede Jury til å blotte seg.
De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke: …. dobbel dose

GRUPPE X - MINIGOLF
FADDERGUPPE 1 og 2
Den Ærede Jury hadde gledet seg lenge over å få utfordret sine ferdigheter innen minigolf, og frydet seg dermed stort da anledningen endelig bød seg. 
De Raatne Æg hadde konstruert en visuelt tiltalende konstruksjon med utskjæring av Hennes Majestet samt behjelpelig skilting. Den Ærede Jury mottok 
god instruksjon fra De Raatne Æg om begge banenes utforming samt bruk av køllen. For øvrig var køllen kreativt utformet med hammer, noe som gav et 
ekstra element av utfordring i spillet, samt høstet god akklamasjon fra Ærede Jurymedlem Sjefredacteur grunnet nevnte medlem sin store forkjærlighet 
for spikring.
Men…
Til stor forskrekkelse hadde ikke de Raatne Æg forberedt en eneste premie til medlemmer av Den Ærede Jury, og konkurransepreget i spillet ble således 
sterkt svekket. Det toppet seg med at Den Ærede Jury måtte telle sine egne slag selv, noe som gav unødige forstyrrelser under konkurransen. De aktuelle 
Raatne Æg viste heller ingen tegn til å avhjelpe situasjonen, der majoriteten simpelt stod og så på.
Videre hadde konstruksjonen vesentlige mangler, med svært ujevn green som etter hvert gjorde banen uspillbar. De Raatne Æg så også ut til å ta 
inspirasjon fra de skjønne skråkabelbruene rundt om i verden, men hadde feilprosjektert så grundig med det resultat at kun en lett vertikal påkjenning ga 
total kollaps. Hullene i banen var også langt fra sirkulære, med en eksentrisitet e på langt over 1. Banen ga fullstendig etter ved spasering over greenen, 
som ved enkel inspeksjon kunne forklares med at dekket kun besto av et simpelt lag med grønn matte samt papir lagt over en pall. Den Ærede Jury sin 
tillit til gruppen ble ytterligere svekket da de ikke kunne stille opp med forfriskninger under spillet, ei heller til slutt. 
De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke:.... dobbel dose

GRUPPE VIII - LEKEPLASS
FADDERGUPPE 5 og 6
Den Ærede Jury satt stor pris på å motta mat så snart de ankom lekeplassen, og lot seg imponere av husken de observerte under konsumering av 
måltidet. Samtlige Jurymedlemmer var enig om at de bevitnet en estetisk fin huske, utformet med et klassisk design. Den Ærede Jury satt også pris på å 
kunne utfolde seg fritt med kritt på plassen, og noterte seg at de Raatne Æg stilte seg disponibel som lekekamerater.  
Men…
Til tross for at det var plass til to Jurymedlemmer på husken, ble det raskt tydelig at den ikke var dimensjonert deretter. At husken kollapset er under 
enhver kritikk, men kollapsen tydeliggjorde også de Raatne Æg sitt katastrofalt dårlige fokus på HMS. Ingen hjelm eller annet personlig verneutstyr ble 
utdelt, som førte til at samtlige Jurymedlemmer tok skade av kollapsen. At husken ikke ble bygget i mahogny slik som lovet kan ha vært medvirkende til 
den alvorlige ulykken, men Den Ærede Jury fikk på en smertefull måte erfare at de Raatne Æg snakket usant når de påsto at konstruksjonen skulle tåle 
to tonn. Det hjalp så absolutt heller ikke på helhetsinntrykket at samtlige Jurymedlemmer dro fra lekeplassen med klærne full av kritt. 
De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke: …. trippel dose

Men…
De Raatne Æg kalte halve Den Ærede Jury for tapere og hadde heller ingen kommentar til dette. Det var ei heller ingen form for førstehjelpsskrin 
eller plaster for å pleie et sår på en av Jurymedlemmene. Det var kun én hjelm til disposisjon per gruppe, og dette gav dermed stor risiko for de andre 
Jurymedlemmene å bli skadet. Gruppen ønsket også at Den Ærede Jury skulle drikke, men hadde ikke noe å fylle glassene med…
De Raatne Æg må derfor, så absolutt, drikke: …. enkel dose

Shrek

Shrek, vår favoritt
Stor, kjekk, grønn, covered in shit
Beste superhelt

Donkey er vår venn
Dro på eventyr med Shrek
Pulte en drage

- Gruppe 2 

Sex og samliv

Prevensjonsmiddel
Flott og godt og nydelig
Hindrer pregnancy!

Kondom kan sprekke
men best av alt er p-stav
men husk samtykke!

- Gruppe 1

Ubrukelig faen

Jeg er arkitekt
jeg kom ikke inn på bygg
hjernen er defekt

Jeg er arkitekt
tegner hus og er så lei
siving er jeg ei

Angrer som faen
jeg er arkitektstudent
angrer som faen

- Gruppe 5 
Regina

Kjære høna vår
Du er som en solnedgang
Du, jeg, matador?

Kjære Regina
Flakser gjør du dagen lang
Som en vagina

Kjære 3 0 5
Strømpe på vårt hode har
Pitbull rapper live

Kjære hønefugl
Gjennom vindu kræsja du
Du er jævli kul

- Gruppe 6 

HAIKUDIKT FRA FADDERUKA 
Tekst: Fadderbarn | Layout: Lillian Gretland
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I sommer har 25 studenter deltatt i 
COWI Try, COWIs sommerjobbprogram, 
og jobbet med å gjøre et av landets 
grønneste boligprosjekter enda grønnere. 
Det er forventning i lufta når 25 
sommerstudenter klyver inn i en el-buss 
med destinasjon Hønefoss. Der skal de skal 
på befaring til det fremtidige boligfeltet 
Tanberghøgda, for å bli bedre kjent med 
nabolaget de skal fordype seg i gjennom 
sommermånedene. 
Tanberghøgda skal romme ca. 600 
boliger og er Norges første CEEQUAL-
sertifiserte boligfelt. Prosjektet kan bli et av 
landets mest bærekraftige boligprosjekt. 
Med en stor ropert i hånda ønsker 
Frederik Skarstein, daglig leder i Fossen 
Utvikling AS, studentene velkommen til 
Tanberghøgda.

Studentene ankom Tanberghøgda for å lære med 
om det fremtidige boligfeltet de skal fordype seg i 
gjennom sommermånedene.

FAKTA OM COWI TRY
- COWI Try er sommerjobbprogrammet vårt for studenter, som går fra midten av juni til midten av 
august.
- Sommerjobben er betalt.
- Du vil bruke 70 % av tiden på å jobbe i våre pågående ”ekte” prosjekter.
- 30 % av tiden vil du delta i COWI Trys innovasjonsprosjekt, der du utvikler nyskapende løsninger 
sammen med de andre sommerstudentene.
- Du får en mentor som veileder deg gjennom dagligdagse oppgaver og svarer på spørsmålene dine 
underveis gjennom sommeren.

COWIS SOMMERSTUDENTER HAR JOBBET MED Å 
SKAPE NORGES MEST BÆREKRAFTIGE BOLIGFELT

25 studenter deltok i sommerjobbprogrammet COWI Try i år. Foto: 
Ragnhild Heggem Fagerheim

Grønn mobilitet, gjenbruk og fornybar energi
Sommerstudentene deles inn i seks tverrfaglige 
grupper, som sammen skal jobbe med seks unike 
innovasjonsoppgaver. Oppgavene er designet 
etter prosjektets behov: overvannshåndtering, 
grønn mobilitet, energiløsninger og gjenbruk av 
materialer.
For å sikre at studentene har god kunnskap om 
området og prosjektet før de setter i gang med 
arbeidet, får de en felles befaring på området.
Med på befaringen er Lene Grimsrud. Hun er 
prosjektleder i COWI og har allerede jobbet med 
Tanberghøgda i flere år. 
– Det er så mange lovende studenter her. Det 
er så artig. Det er disse som skal forme framtida 
og som er den kreative delen av oss, forteller 
Grimsrud.

Tradisjon innovasjon
Hvert år bruker COWIs sommerstudenter 30 
prosent av tiden sin på en innovasjonsoppgave. 
Resten av tiden på pågående COWI-prosjekter. 
Gjennom innovasjonsoppgavene får studentene 
testet teori i praksis og ikke minst samarbeidet 
på tvers av fag. Det er erfaring som kommer godt 
med i arbeidslivet senere, særlig i et tverrfaglig 
rådgiverselskap som COWI.
Gjennom innovasjonsprosjektet får studentene 
jobbe med et aktuelt COWI-prosjekt der målet 
er å finne nye, innovative løsninger og ideer som 
løfter prosjektet.Gruppe 3 jobbet med grønn mobilitet på Tanberghøgda 

og så på hvordan boligfeltet kan gjøres helt bilfritt. 

Bringer noe helt nytt til Tanberghøgda
Spol seks uker frem i tid og spenning er i ferd 
med å gli over i lettelse: Foran et publikum 
på 80 veiledere, mentorer, ledere, nysgjerrige 
COWI-kolleger og kunden, har de nettopp 
presentert løsningene sine.
På lokalet til Brød & Sirkus i Oslo er mang 
en stolt kollega å spore. Én som er særlig 
entusiastisk er Marius Weydahl Berg, 
administrerende direktør i COWI Norge. 
– De har tenkt helhet og bærekraft i 
løsningsforslagene sine og ikke minst har de 
turt å stille spørsmålstegn og foreslå noe annet 
enn hva vi som rådgivere har gjort. Det er 
beundringsverdig. 
Han var imponert over hvor langt studentene 
har gått for å finne løsninger for kan dytte 
prosjektet i en enda mer bærekraftig retning. 
– Det er ingen tvil om at bransjen vår må 
snu hver stein for å finne bedre og grønnere 
løsninger i prosjekter, fra tegnebrettet til 
byggefase. Det har studentene gjort i dette 
prosjektet, sa Weydahl Berg. 

Men hva syntes kunden?
Som i ethvert reelt prosjekt, er det selvsagt litt 
ekstra spenning knyttet til hva kunden synes 
om løsningsforslagene. Hos Frederik Skarstein 
var det utelukkende smil å se.  
–  Dette var utrolig gøy. Jeg synes studentene 
har vært både grundige og kreative, og det 
er mange løsninger her vi skal se nærmere på 
om er mulig å få til på Tanberghøgda, forteller 
Skarstein.

Marius Weydahl Berg, administrerende direktør i COWI, 
mener bransjen må se på alle måter å gjøre løsninger i 
prosjekter bedre og grønnere.

Daglig leder i Fossen Utvikling AS, Frederik Skarstein, satt 
i et eget panel og ga tilbakemeldinger til studentene. Han 
ville se på mulighetene for å teste flere av løsningene på 
Tanberghøgda. 

Vil du også være sommerstudent i COWI?
Vi er allerede i gang med å planlegge neste års COWI Try-program. Kjenner du noen som 
kunne passet til dette? Eller er det kanskje deg?
I slutten av september legger vi ut stillingsannonsene for neste års sommerjobber. Følg med på 
COWI.no eller følg COWI på Instagram, Facebook og LinkedIn for å få det med deg. 
Vi håper du søker!



Til forelesernes store fornøyelse var vi en sliten gjeng som landa i Singapore søndag 21. august. 
Mange hadde reist både én og to uker i forkant av klasseturen og det ble fortalt om varierende 
opplevelser - alt fra falske bryllup til strippeklubber og ping-pong-show (googling skjer på eget 
ansvar). Nå var slutten på badeferie et faktum og vi var, om ikke energiske, i alle fall forberedte 
på en uke med faglig innhold og mye gåing. 
I og med at Singapore er en øy på størrelse med Hitra og med en befolkning på størrelse med 
Norge er det klart at det kreves god byggeteknikk, planlegging og infrastruktur. Et mekka for 
byggstudenter, med andre ord. 
Her kommer en rask oppsummering av det kuleste vi opplevde fra det faglige opplegget for de 
ulike retningene:

Konstruksjon
Singapore har mange spennende bygninger som har krevd mange nyskapende løsninger. Vi 
fikk lære om disse gjennom gruppearbeid der vi gjorde overslagsberegninger på flere av de 
kjente konstruksjonene i Singapore. 
Å tvinge byggstudenter til å tegne er dog et dristig valg. Likevel begynte vårt faglige 
opplegg ved å kaste skam over det flotte Marina Bay Sands. Etter mange håpløse forsøk på 
trepunktsperspektiv tegning trasket vi videre og hadde det som, etter min personlige mening, 
er den beste muséumsturen en kan ha. Turen til kunstmuseet på Marina Bay Sands bestod av 
en gjennomgang av hvordan kreftene i utkragerne tas opp av en trykkring og en strekkring i 
konstruksjonen, og vi slapp å gå inn på selve museet.
 

Bygg- og Anlegg
Noe av det mest fascinerende med Singapore er at de presterer å gjennomføre enorme 
byggeprosjekter på rekordlav tid. Dette krever planlegging og god prosjektledelse. Vi var på 
byggeplassbesøk og fikk se på mange av de mest kjente byggverkene i Singapore. Esplanade 
var en utrolig stilig konsertsal med et ikonisk design på grunn av solskjermingen som får bygget 
til å se ut som en svær durian (som forøvrig er en type frukt som lukter så vondt at den er 
forbudt å spise på t-banen i Singapore). 

Hele turen avsluttet med en flott treretters avslutningsmiddag der det ryktes dansing og 
karaokesang blant både studenter og forelesere. Det var med andre ord en like sliten gjeng 
som kom til Singapore som dro fra Singapore. Heldigvis med mange nye kule inntrykk og 
opplevelser!! 

Reisebrev fra Singapore
Tekst: Signe Petrohai Pedersen (med hjelp fra klassekamerater <3)  | Layout: Emily Nathan og Helena Larsen

Vann- og miljøteknikk
Siden Singapore er en øy med lite tilgang på 
drikkevann har de utviklet systemer for å rense 
avløpsvannet slik at det kan gjenbrukes. I tillegg 
har de et stort fokus på at vann er en viktig del 
av naturlig og grønt bymiljø. Jurong Park er et 
kjempekult prosjekt der de har laget en park hvor 
hensikten er å føre folk nærmere vannet. Der har 
de blant annet naturbaserte løsninger (planter) 
som renser vannet fra innsjøen og sender det i en 
slags kunstig elv som er laget for at barn skal leke 
Vi fikk også se Marina Barrage, som er en dam som fungerer som en barriere mellom 
ferskvannet og saltvannet, og som kan tømmes (innen 15min!) for å forhindre flomsituasjoner. 
Vannopplegget var kjempespennende og veldig inspirerende (velg vann!). 

Veg og transport
Med høy befolkningstetthet i landet er transportsystemet i Singapore laget for å på best mulig 
vis frakte flest mulig mennesker gjennom byen. Dette gjøres for eksempel ved regulering av 
trafikken, der det er dyrere å kjøre bil i sentrum i rushtiden, samt enormt god utbygging av 
kollektivtransportsystemene. 
Vi fikk se på hvordan flyplassen er bygget og hvordan infrastrukturen er bygget for uforutsette 
hendelser, for eksempel at én av Singapores hovedveier kan gjøres om til rullebane dersom 
det skulle bli nødvendig.



Kjære medbyggstudenter. I livet møter vi noen ganger spørsmål 
som ryster oss inn til kjernen og får oss til å stille spørsmål ved alt 
vi trodde vi visste på et eksistensielt nivå. Hva er meningen med 
livet? Har vi virkelig fri vilje? Hvorfor kategoriseres ikke flere typer 
mat som en sandwich? Frykt ikke! Jeg kan i hvert fall hjelpe dere 
med svaret på minst ett av de spørsmålene.  Hva er egentlig en 
sandwich? «An item of food consisting of two pieces of bread 

with a filling between them» sier google. Jeg vil si at dette er en 
ganske fin definisjon som åpner et hav av muligheter.

Taco
Hva er redactionen uten taco tequila? Noen vil si at det blir som 
Klaartje uten betong dersom Redactionen ikke har sin velkjente 
kombo av taco og tequila. Derfor er det bare passende at jeg 

starter med hvorfor det egentlig burde hete «SandwichTequila». 
Taco kan være så mangt. Uansett om du foretrekker kjøttdeig 
eller bønner, agurk eller tomat, shell eller lompe, kan vi alle 

være enige om en ting; taco er egentlig bare masse fyll mellom 
et type fancy meksikansk brød. Dermed vil dette klassifisere seg 

som en sandwich. 

Vaffel
Håper du har kommet deg over åpenbaringen du nettopp had-
de med tacoer, og er klar for en til. Vaffel er definitivt en sand-

wich. Vaffel består i hovedsak av mel, egg, melk, smør og sukker, 
altså er så å si en type brød. Selv om måten det blir laget på kan-
skje gjør at det blir mer definert som et flatbrød så er det fortsatt 
en type brød. Selv om hva du har på vaffel kan variere fra smør, 
sukker, syltetøy og til og med pølse (Shoutout til alle fra Moss), 
så er det i bunn og grunn bare en form for fyll. Dermed synes 
jeg vi alle kan konkludere med at vaffel er en type sandwich.

Øl
Mange av dere klør dere sikkert i hodet av at øl er listet opp her. 
Ingen ringere enn the U.S. government (den mest pålitelige kil-
den noensinne) har faktisk definert øl som en type mat, og det 

åpner opp for hvordan jeg kan definere øl som en sandwich. Jeg 
drar en kanskje forhastet konklusjon med å si at øl er et brød på 
grunn av gjæret, men jeg tror mange vil verdsette at jeg ikke går 
inn i kjemien på gjær og øl. Fyllet i ølen blir mer symbolsk med 
alle de forskjellige smakene øl kan ha, og den etter hvert så vel-
kjente fyll(a). For å oppsummere blir øl en type sandwich fordi 

det har gjær i seg og mange smaker. 

Hamburger
Jeg kan innrømme at noen av disse sakene er enklere å argu-

mentere imot sandwichteorien min. Men er det en ting jeg skal 
ha er at hamburger definitivt er en sandwich. Det blir ikke en-

klere enn det. Hamburger består av hamburgerBRØD og et fyll 
i midten. Det er som om definisjonen av en sandwich ble laget 

for hamburgere. Jeg vil faktisk gå så langt som å si at Subway og 
McDonalds er så å si den samme kjeden. 

Jeg vil si at akkurat som oss mennesker, kan matvarer identifisere 
seg som de vil. Og i mitt hjerte tror jeg de fleste matvarer hadde 

valgt å identifisere seg som en sandwich. Håper dere alle fikk 
masse åpenbaringer av å lese dette kåseriet. 

Ting man teknisk sett kan definere som en 
sandwich

           Tekst: Celine Caspersen | Layout: Sigurd & Andreas

18 19



Ceremonigjengen Redactionen

Grå Fjær Krogjengen

FestivalkomitéenHyttestyret

Gallinasgjengen
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Loddrett Vannrett
1a
1m
2a
2d
2m
3a
3d
3m
4a
4d
4g
4k
4n
5a
5j
5m

6a
6n
7c
7h
8a

8f
8j
9a

9l
10b
10g
10k
11a
11d
11n
12a
12h
13a
13k
14g
15a
15m

Ikke plastisitet
sin/tan
Gjemme seg for regn
Junior
Bruttonasjonalprodukt
Kald dessert
Merke raske briller
Nesten Asia
26   19
Vaksdalposten
Plaging
Nesten ti
Danmark
Skli på isen
Helium
Enden av navnet på
softisen på McDonalds
Fagområde på BA
Landskode Hellas
Kvinnemagasin
Pommes …
Teknisk magasin

Reklame
Væske fra mor
Den militære tradis-
jonen
First House
Fint
… og bue
Fagarbeider
Tinn
Nølende lyd
FN på engelsk
Dobbel ere
Tone over grunntone
Lapskaus/stappe
Eksotisk dyr
Ost
Svensk politisk parti
Leder ARB

1a
1b
1d
1e
1g
1i
1k
1m
1n
1o
3n
5c
5j
6d
6f
6h
6i
6l
7m
8b
8g
9c

9e
9h
9n
10i
10k
11a
11f
11j
12c
12l
12m
14g
14h
14i
14j

Død dronning
Foretrekker mørket
Gøy på dansk
Stiger
Lakseaksje
Tull
Hjelp
ABC baklengs
Ukedag
Byggavis
Spillfirma
Egentlig
Hjemme på dialekt
Sted der det dyrkes
Brunt tykt papir
Av på engelsk
Grunnstoff
Kommune Aarhønehytta
Yoghurt
Lukket
Tau
Ordne senga

Person fra Athen
Stripe på kinesisk
Gjenforeningsfest
Landbruk nordvest
Leder Bygg:Verksted
Nattmat på samf
Ikke deg
I ny og …
Tennisspillende Casper
…kwondo
Oppgi med dansk uttale
Forkortelse mountain
Bilskilt i Sarpsborg
Nummer
Cartoon Network

Kryssord av Anna Grude Kristiansen 
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OVERHØRT & OBSERVERT

Jon (5.) etter å ha sovet i 1 time:  
”Oi! Der holdt eg på å sovna”

Ville ikke brukt tusjen på Aarhønehytta igjen. Plusspoeng til Brandt (3.)
for vrengning av boxer #miljøteknikk #sparstrøm #sparvann

Jeg synes det egentlig ikke er noe koselig å sove med jenter jeg - Håkon (3.)

Vilde er ganske digg da - Per (3.)

Synes barna har på seg litt for mye klær - Sjefredacteur (3.) som kjører forbi en barneskole

Jeg hadde nesten blitt imponert over størrelsen om det hadde vært halve - Vegard 3.

Jeg velta en dverg - Ingrid (1.)

Julia, bind meg! - Adrian (4.)

Jeg overraska Per da jeg tok han bakfra i forelesning - Skule (3.)

Ånei, jeg er bare verdt 61 kameler! - Elnaz (2.)

Det er som å se på porno, kun se og ikke få noen ting - Bjørn Frengstad (38.) i forelesning

Jeg er ikke den smarteste kniven i familien - Stian Normann (5.)

Også kan du bare sette den der - 
1. klassing som forklarer Cajsa (5.), tidligere Skogvokter, hvordan Høna fungerer

Alle liker en god spank - Henriette (2.)

Hvis du bretter ut pikken min er den et kvadrat - Redacteur (4.)

Jeg er en av topp 30 best trente basketballspillere i Norge - Morten (3.)

Jeg hadde tatt tak i en kid og slått ned de andre kidsa med han som en bowlingpin - Wije (3.) 

Jeg angrer på sex - Julia (4.)

Det er godt med litt salt bak i ganen - Ole (3.)

Jeevee ba opp til dans, da skal hun faen få det også - Financeminister (2.)

Tenker vi omskjært eller tradisjonelt arisk? - Olav (2.) 

Me gusta chicos, det er det jeg kan på spansk - Vilde (2.) 

Sprøytebetong er en betong som sprøytes - Krishna Panthi (32.) ser på sprøytebetong

Han skulle lære henne en penge - Ina (3.)

Pukk eller ping - Migle (3.)

Det er egentlig bare jeg og Camilla som bærer denne festivalen - Viktoria (2.)

Ikke ta å vær så mye på min Tinder’s bror - Ole (3.)

Faren min er Gud, jeg er Jesus - Mattii (3.)

Tenk alt jeg gir til folket, hva gir dere tilbake?  - Kanzler (3.) vil bli Führer

Aarhønefargene er egentlig veldig stygge i lag; grønn, lilla og brun - Socialus Gallinas (2.)

Det er stjerne i boka å pule på skolen - Nettmester (3.)

Det går bra. Dere går, sånn at de kan løpe - Vineeth (3.) om neste Aarhønefestival

Æ sverger damer er faen meg kaldblodige ass - Håkon (3.)

Morten (3.) på jakt Ludvik (3.) på fest

Kan noen i festivalen oppklare?

“Fordelen med liten tiss 
er at badebuksa holder 

seg tørr”

Spikers gratulerer evige Æg.Techs 
Knut og Mari!

2020 2022

Gruppe 19 tar Bodus Shottus fra 
Pungus Noen er mer keen på ByggBang naken enn andre 

Nettmester (3.) må lære  
Redacteur (4.) hva en squat rack er 
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”Gættas på bøgda” 
- ByggBang, 2022
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