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Redactionen

God jul! 
 
Håper dere er godt i gang med eksamensperioden 
og ikke har tatt noen taktiske konter helt enda. Julen 
er på oss og vi kan alle endelig drikke julebrus med 
god samvittighet. Denne utgaven er jo tross alt en 
juleutgave og julen handler alt i alt om kjærlighet. 
Dermed er 25% av denne utgaven dedikert til akkurat 
dette, både byggromantikk og byggkjærlighet. 

Ellers er det ikke så mye jeg ønsker å si før juleferien 
begynner, men husk at uansett om dere spiser 
ribbe, kveite, pinnekjøtt eller andre delikatesser til 
julemiddagen så er det alltids plass til litt til. Nyt julen 
og nyt julematen med både julebrus, juleøl og ikke 
minst juleakevitten (for de av dere som er gamle nok 
til slikt). 
JUL JUL JUL! 

Andreas Nedal Kværnstuen
Redacteur
H. M. Aarhønen

redacteur
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Som grevinnen miss Sophie så fint sier det, vil nok desember gå i ‘’Same 
procedure as every year’’. Eksamens- og juleforberedelser i skjønn 
forening. Det som kan være fint å tenke på i denne perioden er at enten 
så går det bra eller så går det over. Noe verre er det for de som følger 
med på fotball. Flyttingen av VM vil nok føre til strykgaranti i minst ett 
fag for disse fortapte sjelene. Heldigvis kommer det et nytt år, med nye 
muligheter og ikke minst Byggrevyen 2023. 

Mitt navn er Vilde og jeg har fått det ærefulle oppdraget å være Revysjef 
i Aarhønens Kulturelle teater. På nøyaktig 34 dager skal Byggrevyen 2023 
settes opp. Perioden begynner med hyttetur 6.-8. januar hvor man først 
og fremst har det gøy og blir kjent, men høydepunktet blir navnevalget. 
Derifra går det slag i slag. Sanger skal skrives, danser skal lages, banner 
skal males, mat skal lages, sketsjer skal kuttes, musikk skal spilles, 
kostymer skal sys, lyd og lys skal rigges og mye, mye mer. For at revyen 
skal være klar til premieren 9. februar trenger vi DEG med på laget. 
Påmeldingen ligger ute, men den er det ingen frist på, så det er bare å bli 
med når man kan og bidra der man vil. Jeg tør å påstå at revyen er det 
morsomste, mest inkluderende og sosiale vervet man kan ha, så dette er 
en påmelding man ikke vil angre på. 

God jul og godt nyttår når den tid kommer, så sees vi i januar! 

Vilde Østigård
Revysjef
H.M. Aarhønen

revysjef



ByggKjærlighetenByggKjærligheten

Lisa Maria (4.) og Andres (1.)

Signe (5.) og Knut (5.)

Hvordan møttes dere?
Signe: Vors i Åre 2020
Knut: Det var på et vors i Åre i 2. klasse. Vi hadde 
gått i klasse sammen i halvannet år før vi møttes.

Hvem var interessert først? 
Signe: Helt klart meg!
Knut: Signe

Hvor lenge før tror du de/du var interessert?
Signe: Ish fire måneder
Knut: Vet ikke. Et par måneder etter Åre kanskje.

Hvem prøvde seg først?
Signe: Vil si det var et samarbeidsprosjekt, han 
hadde ikke gjort det han gjorde, hvis jeg ikke 
gjorde noe først
Knut: Signe prøvde seg først

Sitter dere sammen i forelesning?
Signe: Ja, ikke alltid når vi gikk i 3. og 4., men 
nå er det nesten umulig å ikke sitte sammen når 
begge går geoteknikk. Heldigvis sitter vi ikke 
sammen på lesesal.
Knut: Ja, vi sitter sammen i forelesning.

Hvem er best til å gi gaver?
Signe: Knut er 1,3 ganger bedre.
Knut: Vil si gamet vårt er ganske høyt på gaver, 
men hun er nok best.

Hva er den beste vinterdaten?
Signe: Skitur, dro et halvt år til Canada bare for 
det!
Knut: Koseskitur med kakao og fin utsikt. Enten 
langrenn eller topptur.

Hvem er flinkest til å pynte pepperkaker?
Signe: Har aldri prøvd pepperkaker, men Knut 
lager bra kanelknuter. Han er bare mer rolig og 
nøyaktig enn meg. Når Emil (5.) fikk vite at vi var 
sammen sa han “Men han er så rolig og du er 
helt gæren?!”
Knut: Vil si meg. I fjor lagde jeg en korona- 
pepperkake. Vil si det sier seg selv etter det.

Hvordan møttes dere?
Lisa: Mamma og tanten hans gikk sammen på 
universitetet, så vi har kjent hverandre nesten 
hele barndommen.
Andres: Barndomsvenner. Kjent hverandre siden 
jeg var 7 år og Lisa var 5 år.

Hvem var interessert først?
Lisa: Historien vår er på en måte delt i tre: 
barndomsvenner, tenåringsflørt, og til slutt under 
korona i 2020 da vi ble sammen. Jeg vil si Andres 
var først interessert alle tre gangene, kanskje 
meg tredje gang.

Hvem er ditt og hvem er den andre 
sitt celebrity crush?

Signe: Jan Arve! Aner ikke Knut sitt for han kan 
nok ikke navnet på noen kjendiser, Astrid S eller 
Sigrid siden han vet navnet på dem.
Knut: Må nok si Ryan Renolds. Han gjør noe 
med hjertet mitt. Da Signe var mindre var det 
Justin Bieber, men nå er det kanskje Taylor 
Swift!

4



Andres: Da vi var små var det nok jeg som var 
mest interessert, så ble jeg litt mindre, men da 
ble Lisa interessert. Så vi vekslet veldig mye på. 
Men når vi ble sammen var det Lisa som var 
interessert, og tok det første steget. Hun sendte 
meg faktisk en melding hvor det sto «Hørte du 
ble singel?», dagen etter det ble slutt med min 
daværende kjæreste.

Hvem prøvde seg først?
Lisa: Han kommer til å svare at jeg gjorde det, 
siden jeg dro til leiligheten hans, men jeg var 
klar for å dra hjem uten at noe skulle skje. 
Andres: Hun kom til meg, men gjorde ikke 
noe før jeg gjorde noe. Vil si hun også prøvde 
seg når vi var på en tur til ambassaden i Oslo 
sammen med familiene våre i 2016. Fikk noen 
blikk fra Lisa på den turen, men jeg synes det 
var litt kleint å flørte foran foreldrene våre. Fikk 
snappen hennes da!

Sitter dere sammen i forelesning?
Lisa: Nei, siden vi har ingen felles forelesninger, 
men vi sitter gjerne sammen på lesesal!
Andres: Nei, men hadde vi vært på samme 
forelesning så tror jeg vi hadde det.

Hvem er best til å gi gaver?
Lisa: Helt klart jeg! Har faktisk aldri fått en 
julegave av Andres. Jeg liker å strikke julegaver, 
men gavene mine blir derfor ofte gitt i januar.
Andres: Lisa er helt klart best på gaver!

Hva er den beste vinterdaten?
Lisa: Jeg ville sagt aking eller en måneskinnstur 
på ski, men Andres hater snø og natur. Så den 
beste vinterdaten med Andres er nok en film og 
masse snacks.
Andres: For min del er det se en julefilm i stua. 

Hvem er den første til å pynte til jul?
Lisa: Meg, tror jeg generelt er mer i 
julestemning. Vil gjerne pynte fra 1. november, 
men offisielt skal det pyntes 18. november.
Andres: Jeg er først til å pynte til jul. 
18.november skal juletreet opp! Tror det blir litt 
for tidlig for Lisa.

Hvem er ditt og hvem er den andre sitt 
celebrity crush?

Lisa: Mitt er Blake Lively, og han crusher på 
Ryan Reynolds.

Andres: Mine er nok Blake Lively eller Ryan 
Reynolds, tror Lisa har de samme!

Madeleine (34.)  
og Per Kristian (34.)

Hvordan møttes dere?
Madeleine: Møttes i 1.klasse da vi ble plassert 
på gruppe sammen. Mange av våre bestevenner 
fra bygg har etternavn som starter på  S og T 
sånn som oss, siden vi ble delt inn i grupper etter 
det.
Per Kristian: Jeg så henne på immatrikuleringen 
da hun skulle hente diplomet sitt, og falt vel helt 
der og da.

Hvem var interessert først?
Madeleine: Tror begge var interessert. Vi danset 
i hvert fall mye sammen på fest. En venninne har 
fortalt at jeg alltid sminket meg hver gang jeg 
hadde gruppearbeid med Per Kristian, men det 
husker jeg ikke!
Per Kristian: Tror kanskje jeg var interessert 
først. Vi var ute og festet og danset en del. Jeg 
fulgte med på henne.

Hvor lenge før tror du de/du var interessert?
Madeleine: Høsten i 2.klasse var vi litt av og på. 
Vi hadde én middag sammen, men da pratet han 
nesten ikke! Da bestemte jeg meg egentlig for 
at jeg aldri skulle prøve det igjen, men et halvår 
senere ble vi sammen! 
Per Kristian: Hadde en runde på høsten i 
2.klasse hvor vi hadde et lite forsøk som ikke gikk 
så bra. Ble sammen igjen i April.

Satt dere sammen i forelesning?
Madeleine: Nei vi satt ikke sammen i 
forelesning. Måneden etter at vi ble sammen var 
det sommerferie. Deretter tok jeg meg et friår og 
så byttet jeg til indøk-bygg. Tror også han alltid 
satt bakerst, mens jeg satt mer midt i.
Per Kristian: Vi satt ikke sammen i forelesning, 
men satt i samme område.
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Hvem er ditt og hvem er den andre sitt 
celebrity crush?

Madeleine: George Clooney, og hans er nok 
Julia Roberts.
Per Kristian: Mitt er Julia Roberts eller Cameron 
Diaz. Madeleine sitt er nok Johnny Depp eller 
han fra Wham! som ikke er George.

Hvem er best til å gi gaver?
Madeleine: Jeg er best til å gi gaver med 
ganske mange prosent.
Per Kristian:  Madeleine er best.

Hva er den beste vinterdaten?
Madeleine: Usikker, men når vi var i Åre i 
1.klasse var det voldsom storm og taket på 30 
av hyttene ble revet av, så vi ble evakuert til et 
hotell. Vi dro opp på fredag, og det var ikke 
muligheter for å dra i bakken før på søndagen. 
Jeg hadde aldri kjørt slalåm før og dro alene i 
bakken, men ble sittende fast på toppen siden 
det var så blankpolert is. Men Per kom og reddet 
meg, og jeg ble så glad! Gikk fortsatt en god 
stund før vi ble sammen da.
Per Kristian: Vi hadde en ganske fin en når vi var 
på en koie i 4. klasse. Vi var alene og gikk på ski 
inn. Det var veldig kos. 

Hvem er flinkest til å pynte pepperkaker?
Madeleine: Per Kristian er mye bedre. Han har 
alltid pyntet pepperkakehus med barna. Men 
jeg tilrettelegger slik at de kan gjøre det.
Per Kristian: Det er meg. Jeg pleide å lage 
pepperkakehus med barna.

Hvem trodde lengst på julenissen?
Madeleine: Det er nok meg. Jeg er litt mer en 
drømmer.
Per Kristian: Det må ha vært Madeleine.

Hvor like har karrierene deres vært?
Karrierene våre har ikke vært veldig like, men 
ikke helt ulike heller. Vi har i hvert fall aldri 
direkte jobbet sammen på et prosjekt, og det er 
bra for det er fint å ha hver sin hverdag. Vi har 
heller aldri konkurrert om de samme jobbene, 
men det handler mest om at vi har ulike 
interesser.

Er familie og karriere lettere når man har 
lignende karriere/utdanning?

Eneste farlige i jobbsammenheng er at vi 
kan være inhabile. For eksempel kan vi være 
konkurrenter, og da blir det litt vanskelig. Eller 
så er det spesielt farlig hvis en er byggherre og 
det er den andre som gir tilbud.

Hvor forventet var det at en av ungene 
deres startet på bygg?

Vi tullet hele tiden med at de måtte bli siv.ing. 
når de var små. Både vi, besteforeldre og flere 
i familien er ingeniører. Vi sluttet å tulle med at 
de måtte bli det fordi vi var redd for å ødelegge 
barna sitt valg, men følte begge var anlagt for 
det. Iselin sa hun ikke skulle bli byggingeniør, 
men etter et år i Paris kom hun hjem og sa “Jeg 
har jo bare sett på byggeplasser!”
Faktisk veldig mange av vennene våre fra 
studietiden har barn som har endt på NTNU. 

Tror dere begge barna deres ender opp 
som byggingeniører?

Det eneste yngstemann har sagt om utdanning 
er at han garantert ikke skal bli siv.ing., men vi 
får se!

Iselin sa «Mamma og pappa er faktisk 
tidenes inspo-par, de er fortsatt forelska 

etter 30 år», hva er hemmeligheten?
Det er bare å finne verdens beste mann/dame! 
Vi er åpne og sier ifra når det er noe. Vi har 
hatt nok takhøyde til å tåle å være uenige og et 
veldig likt verdigrunnlag. Begge to vil hverandre 
veldig vel, og begge er snille og omtenksomme.

Har samme utdanning/lignende karriere 
noe med saken å gjøre?

Har noe med saken å gjøre fordi vi møtes der, 
men tror ikke det spesifikt har noe med studiet 
eller bransjen. Har mange venner fra  
studietiden fortsatt da. 

Tror familieliv er lettere med lik utdanning. Man 
har da felles temaer og interesse, og man kan 
sperre med hverandre. Selv om det har vært 
veldig nyttig at vi har samme type karriere, 
hadde vi nok fortsatt vært glad i hverandre selv 
om en ikke var byggingeniør. 6



Eksklusivt intervju med «Han som 
fikk A på kjemieksamen» + eksklusive 
eksamenstips fra «Han som fikk A på 
kjemieksamen» 
Det er med ærefrykt jeg møter intervjuobjektet utenfor Høna. Denne unge mannen har, 
frem til nå, vært et ukjent ansikt for meg, en sagnomspunnet myte, en legende nærmest.   
Nå står jeg her og skal avlegge mitt første, og sikkert mest storslagne, intervju for 
Spikers Kårner. På t-skjorten hans står det ydmykt: «Jeg kverulerer ikke, jeg bare 
forklarer hvorfor jeg har rett». Jeg er redd for at dette skal sette standarden for samtalen 
vi skal ha, men det skal vise seg at jeg tok sorgene på forskudd. Til tross for det han 
har oppnådd i livet, er han ydmyk og jovial. Jeg begynner med å stille han noen enkle 
spørsmål.
 
Hvordan har du håndtert kjendisstatusen, har du latt det gå til hodet på deg?
Det første halvåret fortalte jeg det til familien og så var det et par kompiser som visste det. 
Jeg kjente ikke så mange på bygg, så da var det enkelt å holde det low-key. Det er gøy å 
tenke på at jeg er den eneste som fikk A i kjemi, men jeg pleier/prøver å ikke tenke så mye 
på det.

Er dette det største som har skjedd i livet ditt?
Nei. Altså, for all del, det er der oppe. Men tenker du på det hele tiden så kommer du ikke 
videre.

Hva tenkte du da du så resultatene etter kjemieksamenen?
Da jeg først så at jeg fikk A tenkte jeg bare, åja nice! Det høres litt blærete ut, men jeg 
trodde jeg skulle få B eller C for det var jo en vanskelig eksamen. Så trykket jeg inn og så 
karakterfordelingen. Jeg tenkte bare ”Ka faen e det som skjer her”? Etter hvert gikk det 
innover meg at jeg var den eneste som fikk A, og at det var litt drøyt. Jeg ble rett og slett 
sjokkert over at det var sånn. Synes de kunne flyttet kurven litt mer.

Kjemikongen avkrefter å ha brukt hendelsen som sjekketriks, så jeg velger å stole på han. 
Jeg jobber hardt, men det er ikke mye juice å få presset ut av intervjuobjektet. Han er godt 
etablert i livet, trygg på seg selv, få flauser. Jeg innser at jeg må ta til takke med det jeg har 
fått, og gå videre til de kjedelige spørsmålene. Eksamenstips.
Eksamenstipsene han leverer er grunnleggende, men gode. Ikke mye kreativitet her, men det 
trenger man vel heller ikke når man har A i kjemi.

Tekst: Viktoria Lunde | Layout: Helena Larsen

Før-eksamen-tips:
- Det beste tipset jeg kunne gitt, det burde jeg 
egentlig gitt for et par måneder siden, det er 
å ta gode notater! Man kan i alle fall ta med 
dette videre i studieløpet
- Skjønn sammenhengene. De viktigste 
formlene står på s. 173-175 i SI (utgave 
7), og regningen er egentlig bare 
ungdomsskolematte
(Med andre ord: hvis du sliter med 
ungdomsskolematte, kan du egentlig gi opp.)
- Hvis du ikke forstår noen ting, prøv å forstå 
likevekt

På-selve-eksamensdagen-tips:
- Ta med mye og god mat
(Kan ikke slutte å bulke bare fordi det er 
eksamen)
- Husk at det er lov med en sjokoladebit
(Dette er et godt tips, jeg har trøstespist på 
mang en eksamen)
- Ta det med ro, ikke stress
(Chillern, det er jo bare eksamen)
- Hvis du ikke forstår en oppgave, så gå videre. 
Jeg hoppet over første oppgave selv
(Og så start forfra når du kommer til siste 
oppgave. Når du har gjort dette noen runder 
uten å komme noen vei, kan det være en idé å 
levere blankt)



Det skjedde i de dager at redactionen skulle opp 
på Aarhønehytta for å kose seg. Andreas skulle 
nemlig debutere på et “toalett” som var ute.

Etter å ha mannet seg opp med mye champis, 
var Andreas klar til å debutere på ramma. Han 
meddelte til gjengen “hvor er det lille rommet”, og 
vi fulgte han ut på sin ferd. Med begge skinkene 
plassert godt på tronen, og med sympati-veteran-
driter Henrik ved sin side gjorde de begge sitt 
fornødne. 
Den målløse Andreas hadde lite å meddele, likevel, 
etter mye om og men fikk han ut sine første tanker: 
 

“EG VIL HJEM. DET LUKTER JO HELT 
JÆVLIG. FORSTOPPELSE ELLER EI, EG 
MÅ UT I EN FEI.”

Tekst: Sigurd Aasmo Finne og Andreas Jarli Horsberg 
Layout: Lillian Nguyen Gretland

Se for deg en kjekk blond gutt fra Stavangerområdet. Vokst opp under oljå’s rike, beskyttende 
vinger, der feriene har bestått av sydenturer og hytteturer til sjøs og 
til fjells. “Hyttene” har vært rene palass, med varme i gulv, vinkjeller 
og - skap, Jacuzzi, tyrkisk dampbad, balansert ventilasjon og 
integrert espressomaskin.
 I en slik setting er det kanskje ikke så rart at gutten 
aldri har satt seg ned på ei ramme av kryssfinér 
og driti ned i et høl før. 

En bygutt sitt 
første møte 
med en såkalt 
”utedass”
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HC (2.)
Er du interessert i en kar som alltid er klar for fest? 
Eller en som er dypt engasjert i Aarhønen volleyball?
Han er en gladgutt som liker en god rando-tur og å 
gå på ski. I tillegg har han en egen passion for å
lage hjemmelaget vin. Dessverre er hans store 
forbilder Ballin så han pleier regelmessig å drikke 
bort sorgene sine. Han er heller ikke ukjent med 
å starte helgen med DT-torsdag. Det går også et 
ubekreftet rykte på bygg at HC hadde kallenavnet 
Mr. Womanizer på videregående, men det får du
nesten finne ut av selv!

Det eneste kravet er at du må like å spise vafler. Enda 
bedre er det om du har kok på øvingene. De
fleste av oss har fått en melding fra HC klokka 22 på 
en fredag hvor han desperat prøver å få tak i kok.

Ryktes også at HC er sykt god i kjemi, så alle 
fremtidige kontere av dette faget bør definitivt 
«shoot their shot».

Snap: hc-4

BYGGROMANTIKKENBYGGROMANTIKKEN
Arthur (1.)
Er du i overkant glad i sinnabrus, krøller og liker å ta pullups 
fra spennende høyder? Da er denne guttungen helt perfekt 
for deg. Han er kanskje ikke 20 enda, men du trenger ikke å 
bekymre deg. Arthur kommer seg inn der han vil ;)
 
Arthur er også en mester til å lage sinnabrus, det er hans 
egen hemmelighet. Så dersom du er keen på billig vin 
brygget inne på isolatet i Berg studentby så er dette 
gutten for deg. Bare vær klar over at vinen han brygger må 
potensielt traktes.
Dette er altså en oppfinnsom og spennende ungkar som er 
klar til å utfordre sin “love of his life” på alle tenkelige måter.
 
Men fra spøk til alvor, denne gutten må oppleves! For når 
vinen brygges og “Sjeiken 2015” spilles for fullt inne i hula 
på Berg, er armkroken til Arthur stedet du vil være. Dersom 
du er heldig, får du kanskje prøvekjøre trakten hans også ;)
 
Snap: hk_arthur

Layout: Emily Nathan 



Benedikte (3.)
Lengter du etter en sprek, pen, snill og ikke minst mystisk 
dame? Ikke fått landa en sommerjobb ennå? Svak for damer 
som spiller fotball? Da er dette dama for deg! Hun sier hun er 
fra “Oslo”, men alle vet at det egentlig betyr Lillestrøm. 

Som leder for Industrikontakten sitter Benedikte virkelig i 
med sterke kort, og har, som tittel tilsier, masse kontakter i 
industrien. Eller “fuck your way to the top” som det heter. 
Det er derfor gode muligheter for en date med sponsa mat og 
drikke, for Benedikte er alltid å se på alt av bedpres. 

Ellers er hun alltid å se med minst to styrebånd: “man må jo ha 
en utpå jakka hvis det blir kaldt”. Så da vet du hvor lista ligger.  
Protip: send DM på LinkedIn 
Snap: bendiktehs 
LinkedIn: @bendismoneycashflowgohard

Erling (4.)
Ser du etter en ekte kjernekar, skuespiller, kokk og sanger? En
mann som får deg til å smile med sin herlige personlighet og
sjarmerende stemme? Da er Erling drømmemannen for deg!

Erling er et kjent fjes innenfor Aarhønens store vinger. Fra å
være fast skuespiller i Byggrevyen - til å være leder for 
Byggstudiets vakreste kor, Bjelkeklang. Han har tidligere også 
vært Nettmester for Redactionen, så om det er noe teknisk du 
sliter med - så er det bare å høre med han. Han er en person 
med mange talenter, det samme gjelder med matlaging. Det 
ryktes at han laget så mye havregrøt på en hyttetur en gang, at 
han måtte grave mesteparten ned i myra for å skjule skatten fra 
de andre byggstudentene.

Lurer du på hvordan du kan få kontakt med han? Bare begynn
å syng «ba-ba-ba», så kommer han og hele koret for å starte
korøvinga på stedet.
Snap: erling.kvavik

Anders (5.)
Er du glad i blomster og nybakt eplekake? Er du mer 
interessert i å være ute på fjelltur eller skitur enn å sitte på 
lesesal? ELSKER du Sverige? Da er Anders rett kar for deg!
Anders er en mystisk kar og før du blir kjent med han kan 
han virke stille og uskyldig. IKKE LA DEG LURE! Denne 
karen har de sykeste og morsomste kommentarene på lur, 
bare du bruker litt tid på å tone inn Svensk-forståelsen. 

Den perfekte date for Anders består av å gå en deilig tur til 
Geitfjellet (der han stiller med nybakt eplekake på toppen, 
selvfølgelig!), etterfulgt av en deilig raclette-middag. 
Anders har nemmelig vært på utveksling i Sveits, noe som 
gjør at han også kan finne frem noen virkelig sexy, franske 
ord om du spør pent.
 
Snap: kallings



H.M. Aarhønen 110 år

Neste år feirer Hennes Majestet Aarhønen 110 år. I 
den forbindelse arrangereres det en hel uke med 

festligheter for å feire Hennes Majestet og alle 
nåværerende og tidligere byggstudenter. Noen av 

arrangementene dere kan glede dere til er:

Noen arrangementer krever påmelding og billettsalg. 
Følg derfor med på H.M. Aarhønen sin Instagram 
(@h.m.aarhønen), samt jubileets Facebookside:  

H.M. Aarhønens 110-årsjubileum, for informasjon om 
arrangementer og jubileumsuka. 

• REVYKAVALKADE     
• BURSDAGSFEST 
• BYGGBANG KONSERT
• GALLA

27 & 28/01 •
28/01 •
03/02 •
04/02 •

• ÅPNINGSSEREMONI • TUR MED VB •
• HISTORIEDAG • KULTURKVELD • PERM TIL PERM •

• ØLKASSEBYGGING • SWINGKURS •
• PAINT’N SIP • SILLIS • HISTORISK MARKERING •
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Er DU lei av å bruke store summer på øl og annet alkohol på butikken?
Noen gang hatt for lite alkohol hjemme og skulle ønske du hadde mer 

for en billig penge? 

Frykt ikke! 

Å lage øl hjemme er både lettvint og enkelt hvis man vet hva man 
trenger, og vet hva man skal gjøre!

Det finnes flere måter å brygge sammen litt drikke på, så i dette 
innlegget skal jeg fortelle dere én metode å lage hjemmebrygg på. 

DIY: Hjemmebrygging
Tekst: Marcus Sørfossmo | Layout: Sigurd

STEP 1 (Utstyr):
Alt du trenger av utstyr kan du faktisk finne på din nærmeste Europris eller Biltema for bare 
noen hundrelapper. De har vanligvis alt du trenger for å komme i gang! Det du trenger er:
• Stor kjele og et Ølsett
• Gjæringsfat, gjærlås og (tørrgjær eller turbogjær)
• Vann og Sukker
• Vaskemiddel for desinfeksjon (f.eks. klorin)
• Termometer og måleapparater
• Flasker, glass og korker til å ha drikken oppi 

STEP 2 (Ingredienser): 
De viktigste ingrediensene når man lager ølen, er gjær, vann og sukker. Uten det blir det 
ikke noe sus og dus i prosessen. Det er gjæren som spiser opp sukkerstoffene i mixen og 
omdanner dem til CO2 og alkohol. Desto mer sukkerstoffer mixen inneholder, desto høyere 
alkoholprosent vil det potensielt være i det ferdige ølet. Det er også veldig viktig at alt av 
utstyr er riktig desinfisert før prosessen begynner. Man ønsker ikke at det skal begynne å vokse 
bakterier underveis eller at gjæren skal bli dårlig.  

STEP 3 (Oppsett og Prosess):
Selve fremgangsmåten er enkel: Legg tørrgjæren i en kopp lunkent vann, kok opp vann og 
hell Ølsettet og vannet (uten gjæren) oppi et gjæringskar/bøtte. Om du ønsker et  sterkere øl 
eller en annen smak, kan du helle oppi flere poser med Ølsett eller tilsetningsstoffer underveis. 
Fyll så på med kaldt vann og kjøl ned til du når gjæringstemperatur, som er ca. 20 grader. 
Tilsett så gjæren, sett på lokket og gjærlåsen og la ølet stå ca. 2 uker. Man kan få rundt 20 liter 
hjemmelaget øl fra dette oppsettet!

Du kan selv prøve deg litt rundt og se på hva andre gjør når de brygger øl. Hjemmebrygging 
skal være en gøy prosess og man kan få mye ut av det om man gjør det riktig!

Hvis ikke er det bare å spørre våre eksperter i «Aarhønes Rojale Bryggeri» om tips og triks hvis 
dette er noe du kunne vært interessert i å drive med videre.

La det brygges og lykke til!
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Hvis du er i trøbbel så går du ned på damen - Knut (5.)

Afghanistan er i Europa- Karoline (4.)

Cbort, nei jeg mener abort - Andres (1.)

Jeg har sprengt rumpekapasiteten min nå - Nettmester (3.)

Hvordan får man den hard og spiss? - Karoline (4.)
Du må bare sutte på den lenge nok - Marie (4.)

På 17.mai er alle korps - Ingrid (4.)

Dere trenger vel ikke BH? Dere har jo på jakke - Jon (5.)

Jeg kan ikke stille til Kanzler, for det er et steg ned - Godsbestyrer (4.)

Folk vet hvilke pupper jeg snakker om - Sjefredacteur (3.)

Kaizers er fattigmanns Staysman & Lazz - Viktoria (2.)

Anal er en hule jeg vil være i - Redacteur (4.)

Sigurd, det står to store mannfolk utenfor døra!
- Marcus (2.), når rørleggerne kom på hytta. 

Jeg skulle bare flørte litt og så brakk hun armen - Jarand (2.)

Hvis man karamelliserer rømme, får man prim da? - Håvard (4.)

Hvis du tenker på forholdet tjukk forhold til tykk - Henriette (2.)

Det er det verste med hytta, man kan ikke bestille Foodora - Celine (2.)

Er det antall tommer? - Sjefredacteur(3.)  
Nei det er avstand - Casper (3.)

Jeg begynner å bli bekymra for Casper - Marie (3.)

Er den fra Subsea 5? - Kanzler (3.)

Lat som dere har det hyggelig - Julia (4.) på strikk og drikk

Jeg var full bare på trass - Signe (5.)

Resten skal ringe, den skal ikke skjønnes - Per (3.)

Åneii kor e nipplan mine!? - En ganske fortvila Aurora (3.)

Du kan moduleres som en elastisk plastisk dame - Eirik (3.)

Det er jævlig smart å dope seg ned. Jeg lever i psykose - Shappi (1.)

Audun og Sigurd er to navn som lyder det samme - Industriminister (3.)

Hadde vi levd i år 1000 hadde vi klubba hu dama ned - Eirik (3.)

Jeg vet ikke hva jeg driver med når jeg ikke drikker - Siri (3.)

Jeg kjører bare på andre sine baller, jeg gir faen - Arthur (1.)

Sug som du aldri har søget før!! - Hallvard (3.)

OVERHØRT

16



visuell underholdning

Redacteur krever å få snakke 
med daglig leder

Tanta til Beate kan ta knekken 
på enhver bjelkeklanger

Noen er mer gira på 
Nettmester (3.) enn andre 

Er du lei av å bare se kjente 
Redactionsfjes på denne sida?  

Tar du og aldri gir?
Bidra da vel! Send inn 

fandenskap til aarhonen_gossip 
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a

b

c

d

e

f

g

h
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Loddrett Vannrett
1a
1g
2a
2h
3a
3e
3j
4a
4d
4h
4l
5a
5l
6g
6m
7a
7i
7l
8a
8d
8i
8l

9a
10a
10e
10j
11a
11k
12c
12g
12l
13a
13d
13j
13m
14a
14d
15a
15n

Sted klimatoppmøte
Del av skole
Engelsk kyss
Tulledansk ord
Sluttet orden
Jentenavn
Gave
Reklame
Vaskemiddel
Best Global logistics
Forsikring
Demokratseier nov 22
På strand
Ikke volum
Trygd
Dobby
Minnesota
Kjemiskade
Bank
Gidde
Armaturen
Artist

Julebygget
Rund leppepomade
Melkedyr
Norgesmesterskap
Gøy trening
Alpint
Sier kua
Interiørmaling
Babyklesplagg
Rundt
Endestasjon trikken
Tillate
Nigel Dennis Kayak
Den gang
Radioprogram
Slutten av dagen
I ny og …

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

7b
7d
7e
7f
7l
8g
9c
9k
11d
11g
11i
11l
11n
11o
12j
13b
13e
13f
13k
14h
14i

Det som foregår nå
Kjøttmerke
YSO
Brevslutt
Leak
Bilskilt Halden
Gågate i Oslo
Observerer
Konge av rock
Ikke stekt
Norvegia
Skal
Oversvømmelse
Stil/musikksjanger
Idrettskonkurranse
Naken
Distré
Finanskonkurranse
Førjulstid
Haha
Vann og avløp
… Nøff

Kjekss
Drugs
Ikke reke
Vrir
Fugl
Tre
NASDAQ: ….
Hit me up
Til innebandy
Et rart ord
Avis i Innlandet
Throwback
Kjøpesenter Grimstad
Sladder
Nesten Ylva
Til å spise
Ingen…
Kroppsdel
Sint
Reklame
Avis i Innlandet

Kryssord av Anna Grude Kristiansen 
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666 HP 69 HP

343 HP 10 000 HP 60 HP

120 HP 40 HP 340 HP

Leif Lia

Attacks: 
Hokfossen
Weaknesses:
Ingen møter opp til  
BM2-forelesning

Sondre Schnell Eiolf

Haris Stamatopoulos Klaartje Jan Arve

Nils Reidar Jochen Köhler Gabriele Lobacarro

Tekst: Celine Caspersen & Lillian Nguyen Gretland  |  Layout: Susanna Hsu Hals

WATER POISON STEEL

GRASS ROCK STEEL

WATER STEEL ELECTRIC

130 HP
Attacks: 
Skrive på våt tavle
Fordelingen på kjemieksamen
Weaknesses:
Uttale ordet Joule

Attacks: 
Hairflip med de lange blonde 
lokkene
Tromsøs mattegenier
Weaknesses: 
Små forelesningssaler

Attacks: 
Ha engelsk PowerPoint
Weaknesses:
Ikke bruke PowerPoint

Attacks: 
Kvikk Lunsj
Weaknesses:
Må stoppe ved hver eneste 
betongbru hun ser

Attacks: 
Bøye bjelker
Weaknesses:
Linjaler

Attacks: 
Navier-Stokes likninger
Weaknesses:
Utlede Navier-Stokes

Attacks: 
Eurocode 1
Weaknesses:
Engelsk

Attacks: 
”Hva heter du?”
Weaknesses:
Innadvente nordmenn
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