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Heisann! 
 
Da var det klart for mitt første Spikers. I denne utgaven av Spikers tar vi for 
oss det som har skjedd etter Åre. Dette er ikke lite, vi har festet vilt på 
kjelleren opptil flere ganger, gått alt for mange runder i skogen for å drikke 
mest mulig spesiallaget toddi, byggrevyen var en stor suksess etterfulgt av 
bursdagfesten til hennes majestet og mye mer.. 
 
Men ikke minst har det vært generalforsamling, og helt nye styrer har blitt 
valgt. Jeg tror dette er en kjempegjeng som kommer til å gjøre en stor 
innsats for å holde ved like alle Aarhønens tradisjoner, samt skape nye 
spennende arrangementer. Derfor er det satt av stor plass i Spikers til å vise 
fram alle disse slik at dere skal vite hvem de er. Og ikke minst er det blitt 
utnevnt hele fem nye høyheter i Aarhønen, og deres dommer er nedskrevet 
bakerst i denne utgaven. 
 
Jeg vil takke alle som har bidratt til denne utgaven av Spikers. For videre 
utgaver er jeg helt avhenging av deres hjelp. Så ikke nøl med å ta kontakt 
med meg med kommentarer, spørsmål, sladder, morsomme artikler og alt 
dere kan finne interessant for Spikers. Min e-post er: chrberg@stud.ntnu.no 
 
 
Masse hilsener til alle byggstudenter! 
 
 
Christian Berg 
Redacteur 
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EKSTRA: Tyveriraid i Lerkendalsbygget 
 

 

 
 
Til stor fortvilelse for mange BM-jobbende, eksamenslesende byggstudenter, ble natt 
til tirsdag 11. april Lerkendalsbyggets datasaler raidet. Vi i Spikers Kårner har skaffet 
de eksklusive bildene fra noen av byggets mangfoldige overvåkningskameraer. 
 
Sikre kilder bekrefter å ha sett denne personen på ski. De er derimot meget usikre på 
om dette var midt i påskeferien. Det som er helt sikkert er at han holdt noe i 
hånden, og dette kunne godt ha vært et par datachips, men også bare en kopp. Vi i 
Spikers Kårner har analysert kildene, og funnet ut at promillen var høy da personen 
ble observert. Vår konklusjon er at denne sjanglende skigåingen ble gjort under 
Aarhønens egne vinterleker i Bymarka, og ikke utenfor Lerkendalsbygget. 
 
Så nå trenger vi deres hjelp! Har du hørt eller sett noe mistenkelig rett før eller i 
påskeferien? Snakk med Bjørn Østby! 
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Hei alle kjære byggstudenter! 
 
La meg først få gratulere dere alle sammen med, det som litt ubeskjedent virker som, 
en utrolig bra gjeng dere har valgt til å styre Aarhønens rike! Vi takker for tilliten og 
har hivd oss over arbeidet med stor lyst og er allerede godt i gang med planleggingen 
av høstens fadderperiode.  
 
Men vi klarer ikke jobben med fadderperioden alene og er derfor helt avhengig av 
DERES hjelp. Det er veldig mange forvirrede sjeler som finner veien hit rundt midten 
av august og som sårt trenger litt veiledning. Derfor vil jeg oppfordre alle som har en 
anelse av lyst til å stille opp som fadder. Still opp enten for de nye 1. eller 4. 
klassingene som begynner her, eller for de utenlandske studentene som kommer for 
å lære kulturen vår å kjenne. Jeg kan love dere at det er kjempemorsomt! 
 
Ellers vil jeg takke alle for oppmøtet på ÅL, som var fantastisk morsomt når alle 
blåmerkene ble borte… 
 
Til slutt vil jeg komme med en oppfordring til alle sammen om å komme med 
tilbakemeldinger eller ideer til alle våre arrangement. Føler du at du har noe å bidra 
med eller at vi mangler noe i tilbudet vårt, er du hjertelig velkommen til å ta 
kontakt! Bare slik kan vi med deres hjelp gjøre Aarhønen til en enda bedre 
linjeforening, hvor enda flere kan få plass under Hennes Majestets vinger. 
 
Gleder-seg-masse-til-det-neste-året-som-Kanzler-klukk fra 
 
 
 

 
Stein Are Berg 
Kanzler, H.M. Aarhønen 
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Hovedstyret 2006/2007 
Det nyvalgte styret til Aarhønen 

 
Stein Are Berg - Kanzler 
Ingen ante hvem som ville ta på seg vervet som Kanzler. 
Helt til Stein Are på generalforsamlingen samlet mot til seg 
og stilte til valg. Stein Are går i tredje, men hvor er han 
fra? Det går ikke an å si, dialekten er unik og mystisk. Spør 
ham så får du kanskje et svar. Revy er tingen for Stein Are. 
Han er glad i å ta kontroll over ting og da er plassen bak 
lysbordet en selvskreven plass for Stein Are.  
 
Stein er Stein og han er med på alt! 
 

Nils Ånund Smeland – Vice-Kanzler 
Nils er fra Sørlandet og går i tredje. Er det noen som har 
peiling på Aarhønen så er det faen meg han! Nils liker livet i 
studentorganisasjoner. Denne sørlendingen innehar rekorden 
for deltagelse på flest ”immfester,” helt uoffisielt selvfølgelig. 
Det er ikke bare immfester han liker, han er som gutter flest. 
Han har et fotballag som han heier på, nemlig Start. Mange 
vil nok forbinde Nils med den gamle veteranbilen sin, som 
for øvrig er en Volvo. Mange ville kanskje tro at inni sitter 
en gammel pensjonert og glad mann. Men skinnet kan bedra. 
Inni sitter en bannende og hissig sjåfør, gjerne med Start 
sangen på for fullt. Alltid denne start sangen.  
 
Nils føler at han er temmelig ”immfesta” 
 

Kim Aleksander Diesen Paus - Financeminister 
Kim er  fra Bærum og går i andre. Når Kim 
presenterer seg for fremmede, sitter ofte den 
fremmede igjen med følelsen av å ha hørt 
verdens rareste navn. ”Kim her!” sier Kim og 
håndhilser. Det er ikke hans skyld at personen 
tror at han heter Kimhær. Kim har et 
hemmelig språk med kompisene sine, jeg 
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hadde også det. Når jeg var fem år! Kreativitet er Kims fremste egenskap, i årets 
revy var han kapellmester. Hvis du ser Kim sittende på huk i byen, er det ikke fordi 
han har fått seg et slag i magen, Kim elsker hoppsporten og trives godt i denne 
stillingen som hoppere benytter seg av i overrennet. 
 
Det er ikke poteten som kan brukes til alt, ifølge Kim er det Excel. 
 
Guro Arianson - Notarius Publicus 
Guro er fra Bergen og går i første. Hun er en glad 
person og smiler mye, helst fra øre til øre. 
Hovedstyrets sekretær er også glad i å snakke, noe 
som forlenger møtene våre noe, men dette gjelder 
vel samtlige i hovedstyret. Gladjenta fra Bergen er 
alltid å se på Kjelleren og andre Bygg 
arrangementer. I februar deltok hun på 
Byggrevyen med glimrende innsats.  
 
Guro liker Aarhønen og Høna liker Guro. 
 

Thomas Sandene – Nettmester 
Thomas er fra Brunlanes og går i 
førsteklasse. Det var ikke alle som visste 
hvem denne sindige og rolige personen var 
da vi hadde det første møtet. Det var først 
da vi kom oss opp i skogen for å drikke og 
leke i forbindelse med ÅL at han viste sitt 
sanne jeg: Et fyllesvin uten dimensjoner. 
Thomas er ikke bare glad i alkohol, han er 
også glad i data. Det er nok derfor han sitter 

som Nettmester. For å ikke skape misforståelser Thomas er ikke en alkoholisert 
datanerd. Han vet å begrense seg både med data og alkohol. Det er forskjell mellom 
alkoholiker og ”alkohol-liker.”  Thomas smiler ofte et lurt smil, jeg vet ikke hva han 
tenker på men det er sikkert noe smart. 
 
Thomas gir siste strofe i Lambo-sangen et ansikt. 
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Christian Berg – Redacteur 
Christian kommer fra Bærum og går i andre. Christian 
er glad i å skrike, ofte på passende steder, men like 
ofte på upassende steder. Dette har ved noen 
anledninger gått utover andre, som for eksempel 
medstudenter i Sverige. Hindringer er for pyser, blir 
man kastet ut av Sverige og stuet inn i tog kan man da 
alltids hoppe av på neste stasjon og ta taxi tilbake, 
eller hva Christian? Don B liker å ha mye å gjøre og 
får tid til alt, til stor fortvilelse for kamerater som liker 
å slappe mer av.  
  
Christian liker fotball, men fotballen liker ikke alltid 
Berg. Stabæk må jo tape de også. 
 

Bård Rieber-Mohn - Seremonimester  
Bård er fra Lillehammer og går i andre. Det 
første folk lærte seg om Bård er at han 
visstnok eier en brannbil. Jeg tror ikke jeg er 
den eneste som har lagret telefonnummeret 
hans som Bård Brannbil. Er det en tilfeldighet 
at håret hans er rødt? Den nye 
seremonimesteren vår er ikke alltid på 
skolen, han har prosjekter på si. Eiendom er 
visst tingen for tiden. Hvis du har sett Bård 

med forskjellig plagg og forskjellig frisyre samme dag, ikke trekk hastige konklusjoner. 
Han er ikke sykt forfengelig. Bård har en tvillingbror!  
 
Å feie is med kost er visst kjempe gøy, ifølge Bård. 
 
Tørres Bøksle – Skogvokter 
Tørres er fra Sørlandet og går i andre. Man 
kan lett se på Tørres at han er Sørlending, 
hvis du pirker han på ryggen skriker han ut 
”Hva edde?” Som sørlendinger flest liker 
han å snakke skit, og på generalforsamlingen 
snakket han likeså godt seg selv og to andre 
som ikke kunne være tilstede inn i 
Aarhønens styrer. Musikk er en stor 
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lidenskap for Tørres. Selv om han godt kan spille viser på gitaren sin som sin far, 
liker han best Guns’n Roses. Og er du på fest og hører noen sette på ”Girl you 
know it’s true” sånn at man ikke engang kan høre hva sidemannen sier til deg, da er 
det med 101% sikkerhet Tørres som har vært for ivrig på volumknappen. 
 
Googler du ”jovial” vil Tørres dukke opp på de 10 første treffene. 
 

 
Hege Sølvernes – Sjefus Blæstus 
Hege er gardsjente fra Østlandet og går i andre. 
Latter er en fin ting og dette har også blestesjefen vår 
klart å forstå. Hege ler mye. Vi andre ler også, men 
ikke så mye som hun. Håper at hun ikke ler av oss. 
Som alle andre jenter liker Hege å danse. Hun drar 
ofte ned til Samfundet eller andre passende steder 
for å bevege kroppen i rytmiske bevegelser. Hege har 
bein i nesa, hva dette betyr er det ikke alle som vet, 
men hvis det er noen som har bein i nesa så er det 
Hege.    
 

Hege danser for å danse, gutter danser med Hege av helt andre grunner. 
 
Per Bjørnson Lunke – Krosjef 
Per er fra Oslo og går i første. Per Lunke var mye på 
Kjelleren i førstesemester. Jeg vet ikke om Per er rik, 
men forbruket av drikkebonger på Kjelleren må ha 
gjort et innhogg i studentøkonomien hans. Det er 
kanskje ikke så rart at han ble med i Krostyret. Veldig 
mange av vennene hans er også i Krostyret, noen vil 
kalle det et kupp, men Krostyret kommer nok til å 
gjøre en kjempejobb i år også. Det ser ut til at 
Byggrevy og Hovedstyret henger sammen, Per er intet 
unntak.  
 
Per liker Bombadilla life og Randi, Randi liker Per. 
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Heisann og velkommen til mitt lille hjørne! 
 
Jeg er da den nye krosjefen, og skal sørge for at byggstudentene kan drikke 
seg fra sans og samling på Kjelleren enda et år. Siden vi i det nye krostyret 
tok over har vi hatt Full før barneTV-fest og O´Store Kjellerfest, i tillegg til 
et herlig vorspiel for 4-klassingene. På alle arrangementer har det vært utvist 
ekte bygg – ånd både foran og bak baren, så kjøleskap og sprithyller har vært 
faretruende tomme lenge før stengetid. En spesiell takk også til krostyret 03-
04 for strålende innsats bak baren på O´Store, gamle kjellerkunster glemmes 
tydeligvis ikke så lett! 
 
I skrivende stund går påskeferien ubønnhørlig mot slutten, og siste innspurt 
før eksamen ligger foran oss. Likevel skal vi rekke mer moro før alvoret 
senker seg over Lerkendalsbygget, da Russefesten tradisjonen tro skal 
avvikles. Innen dette leses har vi trolig vist trønderrussen ´06 hvordan russ 
virkelig skal feste, og kvelden på kjelleren er glidd inn i minneboka eller 
glemmeboka, alt etter hvordan alkoholinntaket ble utover kvelden. 
 
Da gjenstår det bare for meg å ønske alle lykke til med eksamen, vi sees på 
kjelleren! 
 
 
 
 
 
 
Per Lunke 
Krosjef 
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Krostyret 2006/2007 
Disse skal lede kjelleren til nye drikkerekorder  

 
Per Lunke – Krosjef 
Per er Krosjefen! Og det sørger han for at vi ikke glemmer. 
Med jernhånd styrer han resten av Krostyret gjennom tykt 
og tynt…. Neida, sannheten er at Per er en hyggelig fyr, 
som har ansvaret for å holde orden på styret og alt som 
skjer på Kjellern. Du finner han der det er fest! 
 
 

Randi Nordseth – Blæstesjef 
”Fest på kjelleren!” Randi er Blæstesjefen, så henne møter 
dere nok både titt og ofte. Når det er som kjedeligst på 
forelesning dukker Randi opp og lager liv og røre med 
blæsting for alt det morsomme som skjer på kjellern. 
 
 
 

Paal Garborg – Økonomisjef 
Paal er Økonomisjef, og styrer økonomien med et fast 
grep om pungen. Pengepungen altså! Paal sliter dag og 
natt for å redde Kroa fra økonomisk undergang, og vi 
hadde aldri klart oss uten ham! De få timene i døgnet 
da Paal ikke sitter begravet i regninger og kvitteringer, 
er han å finne der det er liv og moro, altså på Kjellern. 

 
Idun Høiset – Vedlikeholdssjef 
Idun lystrer til tittelen Vedlikeholdsjef. Dette kan virke 
trivielt for de uinnvidde, men uten henne hadde Kroa 
aldri fungert! Hun skaffer alt som ikke er øl eller sprit, og 
sørger for at kjellern ”alltid” er i den skjønneste orden. 
Når hun unntaksvis tar seg en pause fra dette arbeidet er 
hun med på alt som skjer av fest og moro! 
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Joakim Sellevold – Spritsjef 
Joakim er Spritsjef med ansvar for sprit og alt det 
medfører. Dette mannen du skal ta kontakt med hvis du 
skal ha en drink eller tre. Han mixer det meste, og har vi 
ingrediensene på Kjellern er det nesten ingen ting han 
ikke kan lage. Savner du en drink? Prat med Jokke! 
 
 
 

Kristoffer Kåsin – Ølsjef 
Kristoffer er Krostyrets egen Ølsjef fra telemarks 
dype skoger, med personlig transportmiddel (når 
Kristoffer ikke har ødelagt det). Alt som har med 
øl å gjøre går gjennom denne karen, så hvis du 
savner en øltype på Kjellern, ta det opp med 
ham! 

 
 
 
Anders Kristensen – Barvaktsjef 
Barvaktsjef Anders ansvarlig for å passe på at alt går 
redelig for seg på Kroa. Gjør det ikke det blir han 
stor og grønn, og ikke så rent lite skummel. Ellers 
holder han orden bak baren og skaffer barvakter til 
Kjellerns mange arrangementer. Vil du stå bak baren 
på Kjellern? Da er det Anders du skal prate med. 
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Industrikontakten 2006/2007 
Våre ansikter vendt mot bedriftene 

 

Stig Nyland Andersen 
(leder) 

Prosjekt U3 (Bærbar PC 
til alle studentene) 
Prosjekt U4 
(Næringslivsbidrag til 
PBL) 
Diplomtorget 

Ellen Katrine Wensaas 

 

Prosjekt U2 (Støtte til 
sommerjobb)  
Prosjekt U6 
(Byggforedrag) 
  

Sissi Chen 
Prosjekt U2 (Støtte til 
sommerjobb) 
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Ragnhild K. Øvrevik 

 

Bedriftspresentasjon-
ansvarlig 
Data- anvarlig 
Prosjekt U6 
(Byggforedrag) 

Astri Gulli Ribe 

 

Økonomiansvarlig 
Prosjekt R2 (Rekruttering 
her og nå) 

Torgeir Moen 

 

Prosjekt R3 (Ta vare på 
studentene) 
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Teknologiporten 2006/2007 
Våre representanter i samarbeid med andre linjer 

 

Torkild Åkerset, 
4.klasse 

 

2.årig stilling, 
medlem i 
Teknologiporten 
siden i fjor 

Gunnhild Grødal 
Jacobsen, 2.klasse 

 

2.årig stilling, ny i 
Teknologiporten  

Kari Spildo, 2.klasse 

 

2.årig stilling, ny i 
Teknologiporten 

Dag Theodor Røsvik 
Andreassen, 4.klasse 

 

1.årig stilling, ny i 
Teknologiporten 
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Revystyret 06/07 
…Og hvem har tatt på seg ansvaret denne gang?? 

 
 

Sigurd Øren Holo - Revysjef 
Nok en skrikende og brautende 
fyr i fra vestlandet. Sigurd har 
tidligere vært med i krostyret som 
blestesjef. Han er flink til å få folk 
til å høre etter og få folk til å 
møte til diverse ting. Sigurd er 
med på revyen hvert år. I år skal 
han lede hele sulamitten, det går 
sikkert fint. Det finnes atypiske og 
typiske nordmenn. Sigurd er en av 
de typiske. Tur, kvikklunch, ski og 
de greiene der. Vi er alle stolte og håper noen fra Aarønen kan bestige et 
høyt fjell rimelig kjapt. De som kjenner Sigurd vet at han i skrivende stund 
planlegger en aldri så liten ekspedisjon. 
 
Det finnes ikke dårlige vær, bare dårlige klær. Utrolig teit utsagn, men sant. 
 
 
 
 
Og hvor er resten? 
Disse skal bli valgt ved en ekstraordinær generalforsamling onsdag den 11. 
mai. I følge Sigurd er de som til nå er foreslått en knallgjeng, så vi regner alle 
med at det kommer til å bli en knakende festlig revy i år også! 
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Byggrevyen 2006 
…Og disse skal bygge landet?! 

Skrevet Av: Marthe Dahl 
 

Revyen gikk av stabelen fredag 17. 
februar i år. Revyen var preget av 
en god del selvironi, samt hyllest til 
byggstudenter og byggstudiet. Både 
studenter og forelesere virket 
fornøyde, til sjefens store lettelse. 
Det var nok ingen som var mer 
fornøyd en sjefen selv etter premieren. 

 
 
En livlig gjeng på over 30 deltagere jobbet 
hardt for å skape revyen. Det meste av 
skrivingen foregikk på hytteturen i Meråker, 
som for halvparten var et vorspiel til Åre. For 
noen ble det et rimelig hardt vorspiel. Det var 
en del slitne ansikter dagen derpå, og noen fikk 
virkelig kjenne hva tømmermenn i hodet 
betydde. 
 
Alle i revyen hadde en kjempeflott periode, 
selv om man ble nødt til å prioritere revy 
framfor skole. 
 
Nye bånd ble knyttet, og det oppstod 
romantikk blant noen av deltagerne. 
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Aarhøne Lekene (ÅL) 
Skrevet Av: Thomas Sandene 

 (som for øvrig vant årets kostymekonkurranse) 
 

Så skulle byggstudentene atter en 
gang ut i Bymarka for å hevde seg 
innen det gjeveste av idrett: 
vinteridrett. De såkalte ”olympiske 
leker” var over, og etter en mildt 
sagt skuffende norsk innsats var det 
på tide å vise at nordmenn generelt 
(og selvfølgelig byggstudenter 
spesielt) fortsatt kan gå lengst på 
ski, hoppe lengst på ski, ofre mest 
på ski og ikke minst ha god greie på 
hvilke kosttilskudd (pølser) og prestasjonsfremmende midler (øl) som er lovlige og 
fornuftige i bruk. At vi vet å ha det moro mens vi viser alle at vi er verdens beste er 
det heller ingen tvil om, og vel ute i marka var det rigget til med bar, grill og 
stemningsfull popmusikk for å glede og holde orden på deltagere og tilskuere under 
arrangementet. At Trønderværet også viste seg fra sin bedre side la heller ingen 
demper på stemningen. 

 
Første gren i år var hopp. Kanskje en gren kun 
for de mest vågale, men når reglene består i å ta 
seg over hoppkanten på et eller annet vis åpner 
det for bredere deltagelse. Dommerne var ikke så 
nøye med avsatsen, men var strenge og svært 
varierende på stilkarakterer. Akebrett, korte ski, 
lange ski og føtter ble brukt i forsøk på å komme 
lengst mulig over K, men selv om de med korte 
ski gjorde det best på stil kom de lengste flaksene 
fra de på lange. De færreste sto på beina og noen 
kom ikke engang frem til hoppkanten, men det 
var til slutt Bård (2.) som endte opp med det 
lengste svevet. Røde Kors prisen for beste fall ble 
tildelt hoppdommer Paal (1.), som presterte å 

nesten stikke ut sitt eget øye uten å ha gjort noen forsøk på å oppnå ære og 
berømmelse i selve bakken. 
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Neste på programmet var trakting, en 
øvelse med mye prestisje og kanskje enda 
mer frykt for å avsløre for alle hvor sakte en 
faktisk klarer å få i seg en halv liter edlere 
fluider. Det skal sies at alle som stilte opp 
gjorde en hederlig innsats, og uten å la 
noen av de utsøkte grillpølser gå til spille i 
snøen. Vinneren blant herrene ble Christian 
(2.) som slukte unna på 1,8 sekunder, og 
blant damene var det Hege (2.) som var 
raskest på 2,4 sekunder (en tid som for 
øvrig hadde holdt til 2. plass damer og herrer sett under ett). 

 
Etter dette var det dags for den 
tradisjonsrike runden, som det ble 
bemerket var usedvanlig lang og 
hard i år. Det ble også bemerket at 
toddy’en som nytes på 
drikkestasjonen hver runde, visstnok 
var i strammeste laget (selv om 
undertegnede kan melde at den var 
helt på sin plass). De aller fleste lot 
det derfor holde med 4-5 runder, 

og valgte i stedet å heie på de som kjempet seg rundt motbakkene i reneste Estil-stil. 
Vanskelige løype- og smøreforhold gjorde at mange vurderte det som mest effektivt 
å parkere skiene og fullføre til fots, og vinnerne ble til slutt Viktor (1.) med rundt 
25 runder og Ingrid (2.) med ukjent antall runder. 
 
Etter mange harde timer med konkurranse ute 
skogen bar det selvfølgelig opp til Studenterhytta for 
latter og sang i badstua og et påfølgende utsøkt 
måltid som besto av viltgryte med tilbehør. Vice-
Kanzeleren hadde på dette tidspunktet tatt kvelden, 
grunnet problemer med å holde mageinnholdet på 
rett plass (et kjent vintersportsfenomen). Det ble 
delt ut premier til de ærede vinnere, før det ble 
enda mer latter, dans og sang helt til bussen gikk 
hjem i 11-tida.  
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Vårens vakreste eventyr: 
Full før Barne-TV 

Skrevet Av: Joakim Sellvold 
 
Det var en gang et flunkende nytt 
krostyret som skulle til Moholt for 
å lage fest for de unge lovende 
byggstudentene. Det var duket for 
Full Før Barne-TV, og stemningen 
var til å ta og føle på. Allerede i 2 
-3 tiden begynte festklare 
byggstudenter å velte inn. Billige 
shots til 
barne-tv, og fraglene-dans la heller 
ingen demper på stemning utover 
kvelden. 
 

Senere på kvelden begynte ting å skje, og 
her var medlemmer 
fra både gamle og nye hoved- og krostyret 
viktige aktører. Vice-Kanzler Nils 
proklamerte pr. skilt rundt halsen at han 
hadde tapt veddemål og nå er æresbundet til 
å gå Birken -07. 
Den da 
nyutnevnte 
Ølsjefen gjorde 

vei i vellinga på LudØl-bordet og slo seg i svime i det 
kjellergulvet hoppet opp for å møte ham. Etter at 
hjerneskade var utelukket ved klaske-i-trynet-og-se-om-
han-våkner-metoden, ble han så fulgt hjem. Få minutter 
senere var han tilbake, for så å dra på byen. 
Imponerende! (Det skal også nevnes at edruvakten ikke 
fikk med seg opptrinnet og stilte seg uforstående til 
beretningen dagen derpå.) 
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Runar i 1. vant Ludøl kvalifiseringen og fikk æren av å representere Bygg i den store 
Ludøl konkurransen på O’store. Grattis! Vedlikeholdssjefen avslørte en forkjærlighet 
for tequila… eller tyrker som vi andre kaller det, og festet kvelden ut med de beste 
av dem. Dagen derpå ble det funnet skomerker i vinduskarmen. Fylla-Anders i 2., vi 
holder et øye med deg!  
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O’ Store kjellerfest 
Skrevet Av: Randi Nordseth 

 
Endelig var dagen der. O’store kjellerfest kommer som kjent bare en kveld i året, 
men for en kveld! Alt som kunne krype og gå var på Moholt for å feste og delta i 
vennskapelige konkurranser linjene imellom. 

 
Innledningsvis var det LudØl-
kvalifisering på Byggkjellern, der 
Runar i 1. stilte for Bygg. Etter en 
sterk start raknet løpet helt, og vår 
deltager røk ut på trippel spy-
regelen. De andre to var ikke langt 
etter, men Marin holdt ut lengst og 
gikk videre til finalen der han dro i 
land seieren. Senere var det Øl-
stafett, med styrting og løping om 
hverandre. Bygg kom på en 
respektabel 2. plass, og en stor takk 

går ut til tidligere Krosjef Ragnhild i 3. som løp 2 etapper da Barvaktsjefen Anders i 
1. ikke fant sin post. Spritsjefen Joakim i 1. er tydeligvis en ”Sjovial” type, og ble 
på-spandert alt for mange shots, og fant veggen som en god støttespiller for å stå 
oppreist.  
 
Med tiden ble det stappfullt på kjellern, 
og på oppfordring fra securitas måtte 
Krostyret nekte folk adgang, noe som 
naturlig nok førte til mye pepper. ”Det 
nye schtyret er schå syyyyykt kjipe ass”. 
Det var ca. på denne tiden at de ville 
hordene danset på bordene i mangel av 
ledig dansegulv. Selv om det ble etter 
hvert ble mulig å bevege seg inne på 
kjelleren, var det veldig mange som like 
vel valgte å beholde kroppskontakten…  
 
 



Spikers Kårner 03-2006 

- 23 - 

En spesiell ”takk” går ut til alle som bidro til at gulvet glinset i alle regnbuens farger 
på grunn glasskår i ymse størrelser og fasonger på O’store ryddedag!  
 
De som virkelig fortjener en hyllest er de som stilte opp i kveldens konkurranser og 
gjorde en fabelaktig innsats. Resultatene ble som følger; 
 
Ølstafett: 
1.        LaBamba 
2.        Bygg 
3.        Omega 
4.        Nabla 
5.        Chemie 
6.        Berg 
7.        Marin 
8.        Janus 
9.        Maskin 
(Emil ble diskvalifisert fordi de 
manglet underskrifter.) 
 

 
Ludøl: 
1.        Marin  
2.        LaBamba 
3.        Berg 
4.        Emil 
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3-Klassetur til Sør-Afrika 
Skrevet Av: Nils Smeland 

 
Det var ein livsglad og hyggeleg gjeng på 82 3. klassingar og 1 
fjerdklassing som møtte opp på Gardermoen rundt lunsjtider for å 

starte på det som skulle vise seg å vere ein 
triveleg tur. Flyturen fortone seg som ein 
forholdsvis hyggeleg affære med sterke 
innslag av yatzy, backgammon og kortspel. 
Omsider kom vi til Cape Town 
internasjonale flyplass. 2 timar i passkø fekk 
opp stemninga! Guiden på bussen vidare 
fortalde mykje lurt og fekk oss ut til Kapp 
det gode håp. Vi fann ut at det var ein del 
vind der, samt at bavianar likar tyggis og å okkupere bilar. Børsa og 
Nils fann ut at dei var vanskelege å sjå, og heldt på å få ein tidleg start 
på jaktsesongen. Med livet som innsats køyrde vi vidare til Boulders 
Bay der vi fann ein koloni med bittesmå fryktinngytande pingvinar.  

 
Vel framme på hotellet vart vi tekne godt imot av ein feit fyr som diska opp med nokre nøklar 
(men langt frå alle..) Trøytte, men blide kom vi til hektene godt hjelpt av pils og basseng. 
Kvelden tilbrakte dei fleste på Waterfront-området der det etter kvart vart ei samling av 
byggstudentar på ein hyggeleg restaurant, Quay Four, der vi vart kontrollert med 
metalldetektor og informert at det ikkje var lov med våpen på DENNE restauranten.  
 
Omvisinga på University of Cape Town i regnet var heller 
håplaus, men vi fekk med oss studentane ned på eit kjøpesenter 
der vi skulle ete lunsj. Tilfeldigvis hamna alle saman på ein 
pizzabule kalla PRIMI. Mange var nøgd når vi drog, andre var 
ikkje så nøgd (les: Endre H., Ole K. Lied, Jørn Ola). Nokre 
nytta høvet til å teste ut eit av dei mest vanlege framkomstmidla 
i Sør-Afrika; Toyota Hiace med ca 20 "sitteplassar". Andre 
brukte tid for å kome seg på spritsjappe i meir lugubre strøk, 
mens nokre var fornuftige og tok bussen heim. På kvelden 
prøvde nokre hovudgata i byen, der vi fann ut at Waterfront 
var eit kunstig trygt turistområde; hovudgata var litt nærmare 
røynda. Vi var fire muntre sjeler som var sett av ved "Adult 
World"; fyren frå hotellet meinte at det ville vi finne att når vi 
skulle bli henta. I løpet av ti minutt fekk vi følgjande tilbod:  

• Mariuhana 3 gonger 
• Beskyttelse heile kvelden, 2 gonger 
• Seksuelt samkvem, 1 gong.  
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I tillegg møtte vi eit lass med tiggarar. Vi vart også erklært idiotar då vi valde å sitje utandørs å 
ete.  
 
Onsdag 05.04 Den O' Store bussdagen! 
Friske og raske stod heile gruppa klar til avreise klokka åtte om morgonen, vel utstyrt med 
Mesta-T-skjorter, nokre litt sveittare enn andre… Etter nokre gode foredrag på eit 
konferansesenter der vi fekk utdelt flotte skyggeluer med SANRAL (South African National 
Road Agency Limited). Så skriev vi under på at vi ikkje skulle saksøke SANRAL dersom vi 
vart skada. Vidare kom det ein uendeleg lang busstur……..  
Lang busstur såg på ein støttemur, tog køyrde forbi oss, vi vinka. Køyrde gjennom ein tunnel. 
Lengre busstur; såg asfaltering langs vegen. Fekk vite at det er lov å sitje på lasteplan på 
pickupar så lenge kantane er litt høge og ein har eit tau på tvers bak. Køyrde meir buss får vi 
fekk sjå eit fint asfaltbrenneri. Kom oss etter kvart heimover på vegen ser vi på korleis ein skal 
stoppe når ein mister bremsene i ein nedovebakke.  
 

Torsdag 06.04 Byggeplassbesøk 
Utstyrt med flotte Bautas-T-skjorter kom vi fram til ein rar 
byggeplass. Etter eit vannvittig raskt HMS-kurs var vi klare for å 
klatre litt rundt. Med fine grøne hjelmar byrja vi ferda oppover i 
skranglete stillas. Byggeplassen var verkeleg eit syn; 200 arbeidarar 
delte ei byggekran. Kvifor bruke maskin, når ein kan bruke 
menneske? På kanten i 9. etasje forklarer prosjektleiaren at det i 
dag var ein del som var gale mtp. HMS. Dette var fordi HMS-
sjefen var sjuk. Via tilfeldig plasserte stigar (opp-ned!) tok vi oss 
opp til toppen (11.etasje). Her var det sjølvsagt ikkje rekkverk, 
men det var snublefeller og store sjansar for ein flytur. Prosjektet 
var litt kaotisk for tida då dei hadde gløymd å bygge heissjakta 
vidare frå 4. etasje; ein liten glipp! Etter lunsj var det klart for eit 
besøk som skulle gjere inntrykk på mange av oss. Vi drog for å sjå 

på Habitat-prosjekt i 
slummen i utkanten av 
Cape Town. Den store 
tosken av ein bussjåfør 
klarte å nesten køyre på ein 
del ungar. Habitat-
prosjektet engasjerte 50 
personar i området og dei 
bygde hus på 9 dagar.  
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Kontrasten vart vannvittig stor då vi like etterpå kom til det største kjøpesenteret på den 
sørlege halvkula, Century City. Kvelden vart minneverdig. Ein del av oss var på ein meksikansk 
restaurant der vi fekk tequila som forrett. Henning gjorde ein flott innsats og overbeviste 
kelneren om at han hadde drukke det varme vaskevatnet han fekk utdelt. Vidare kom det ein 
stor punsjbolle på bordet og då Espen ville til å bruke denne til å vaske hendane i vart det for 
mykje for servitrisa og ho gjekk. 
 
Heime på hotellet var det børsa-show under bursdagsfeirnga til Erik. Etter litt mykje godt å 
drikke måtte han ha hjelp til å kome seg på rommet kl. 20.00. Hansi stilte opp som god 
kamerat og som takk fekk han litt spy tilbake på ryggen. Vidare veit ingen kva som hendte, 
men dassen hos team Børsa var dekorert med blod morgonen etter og Børsa hadde eit bra 
kutt i handa. Sånt skjer Børsa! 
 
Fredag 07.04 Damdag 

Etter å ha styrka seg på egg og bacon var det klart for ein ny fin 
busstur. Alle var til stades med unntak av Marius, kvar han var 
visste ingen, men det var visst vanleg fekk vi vite. Ved 
damprosjektet rekna vi med at her kom dei til å lage mykje fin 
elektrisitet, men det var feil. Her skulle dei berre ha drikkevatn! 
Etter å ha studert vassforsyninga til Cape Town var det tid for noko 
litt meir jordnært; vinsmaking! Høydaren der var nok å sjå korleis 
ein åpnar musserande vin med sabel! Bra greie. Tidsbruken på 
bussturen heim var ca 1/2 vinflaske1. I løpet av turen fann vi ut at 
sjåføren var ei blanding av Mr. Bean, Ray (Alle Elsker Raymond) og 
purken i Bevely Hills.  
 
Laurdag 08.04 
Mange nytta høvet til å sjå seg om på marknad i sentrum der vi 
tilfeldigvis møtte ein vanleg selgar som selde tredingsar. Av alle 
naturlege ting i verden 
kunne han norsk! Verda er 
ikkje stor! Vi fekk også 

med oss ein tur det kjende Table Mountain der vi 
møtte den fyrste Sør-Afrikanske slangen (ikkje kult!). 
Felles avsluttingsmiddag på La Med der mange fekk 
med seg solnedgangen. Det viste seg også at ein ikkje 
kan stole på bussjåførar i dette landet! Avsluttar 
kvelden på irsk pub i sentrum.  
 
Sundag 09.04 Golf 
Denne dagen var det fleire som skulle prøve golf for 
fyrste gong. Med turbotrimma golfbilar var det tid 
for å vise korleis ein skal spele golf, med innlagte 
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drikkepauser på turen skulle ikkje dete bli noko problem! Bortsett frå mange sure som klaga på 
oss, var det ikkje store skandaler. Bortsett frå Morten som treff eit hus og Per Ove som laga 
rein fin stor bulk i ein BMW. Moralen er: golf er gøy med bil og alkohol. Ein av dei lokale 
studentane ga oss privatleksjon i Sør-Afrikansk nasjonalsport; Cricket (som er dønn kjedeleg). 
Ein fin middag på Waterfront der Espen tok seg ein samtale med manageren kompletterte 
dagen.  
 
Måndag 10.04 HAI!!!! 
Å stå opp kl. 04.00 er ikkje problem så lenge motivasjonen er å få dykke saman med hai! 17 
trøtte tryne fekk etter ein lang busstur og god frukost humøret opp. Mange trudde det vart 
lenge å vente, men 20 minutt i båt og 2 minutt venting så kom den fyrste haien og stemninga 
steig i taket. Diverse kick som for eksempel ein hai som krasjar i buret der vi stor gjorde at vi 
flirte av dei som dagen før hadde blitt lurt av ein taxisjåfør til å avbestille turen sin! Det 
mangla ikkje på historier den kvelden! 
 
Tysdag 11.04 Robben Island 
Nokre av oss nytta høvet til å få eit historisk innblikk, og drog til øya der mange av dei mest 
berømte politiske fangane i Sør-Afrika sat; Nelson Mandela, Robert ######, mfl. Omvising 
av ein tidlegare innsett gjorde inntrykk på mange. Det viser seg at mange av ministrane i 
dagens Sør-Afrika fekk utdanning på dass… På kvelden var det tid for å skiljast, nokre skulle 
heim til Norge, andre skulle vidare.  
 
Safari Onsdag 12.04-laurdag 15.04 
31 glade byggstudentar møtte 2 hyggelege guidar og 2 kokkar på flyplassen i Johannesburg 
som skulle ta oss med til Krügerparken. Der fekk vi vårt fyrste koselege møtte med bussar som 
skulle vise seg å by på overraskingar. Bussen bråka som ein tanks, men det var jo litt sjarm. 
Etter ein busstur på 45mil kom vi til parken. På turen hadde vi hatt lunsj i det fri, kappkøyrd 
med ein psykopatisk trailersjåfør, blitt stoppa av politiet 
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En stor takk til sponsorene til byggekskursjonen 2006! 
 

Hovedsponsorer: 
 

        
 

Sponsorer: 
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Jonathan Festen 
Skrevet Av: Trine Kvåle Hervik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tradisjonen tro skulle H.H. Jonathan sjøsettes I 
Palmehaven for å markere slutten på fem år på 
Bygg. Dessverre for både studenter og byens 
borgere var Jonathan ikke å se, på tross av 
mange nedlagte timer ved Jonsvatnets bredder 
og utløst dusør. Jonathassen måtte derfor steppe 
inn for sin noe større og glupskere slektning. 
Dårlig fiskelykke og mange dårlige gullfiskvitser 
lot allikevel ikke til å påvirke diplomstudentenes 
festhumør. 

 
Dagen startet på trappa til hovedbygningen der rektor 
skulle holde tale for oss alle. Da ble også byggstudentene 
offer for samlokaliseringsdebatten, da rektor ikke rakk 
talen fordi han var opptatt i debatt! Talen ble derfor 
utsatt, men han kom og talte til oss under vorspielet på 
Lyche på Samfundet. På Lyche ble det trangt om plassen 
og lange øl-køer, og etter halvannen time brakte H.M. 
Aarhønen både studenter og Jonathassen i prosesjon 
mot byen. Politiet møtte oss på torget for å få overrakt 

en Bulletin, før Strindens ledet an med ablegøyer mot Britannia og Palmehaven. 
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I Palmehaven ble Jonathassen brakt tilbake til sitt rette 
element ved en aldeles høytidlig seremoni. Elementet 
ble testet grundig, og Alken fremførte hymnen til 
Jonathan på en måte som rørte de flestes hjerter. 
Varsomt, med en grønn håv, brakte Gisle Jonathassen til 
sitt nye hjem i Palmehaven, og der svømmer han nok 
rundt enda. Jonathassen altså. Ikke Gisle. 
 
Middagen til 
H.H.Jonathans ære ble 

fortært i Britannia Hall, og der var både taler, sanger, mat 
og drikke i skjønn forening. Alt styrt med full kontroll av 
Toastmaster-Erik, som gjorde en glimrende jobb. Kolbein 
Bell holdt professorenes tale, og Harald Norem fortalte den 
spennende historien om festens opprinnelse. Høydepunktene 
var nok allikevel Herrenes og Damenes tale. Talerne, Anette 
G og Arne, gjorde stor suksess og latteren satt løst hos oss 
alle. Anette sammenlignet mannfolka med betong-
konstruksjoner, noe som førte til diverse latterbrøl, og når 

Arne dro fram gitaren og en 
selvkomponert sang var det 
vel gjort. Det var et absolutt vellykket festmåltid, med god mat 
og masse å drikke. 
 
Kjellerbandet spilte opp til dans, mens de fleste passet på å få 
kjøpt noe av Britannias leskende, men akk så dyre, drikke. Da 
var det billigere på nachspielet! Sterkt reduserte priser førte til 
et nachspiel av dimensjoner. Det bør nevnes mannfolk i ”rull’n-
ut-glava-truser”, rimelig spesiell 
dansing, minst ni stykker badet i 
kanalen og iallefall en havnet på 
legevakta. Hva som EGENTLIG 
skjedde er verden i tvil om, men 

de sju timene undertegnede var der gikk mye fortere enn jeg kan 
huske. Nachspielene fortsatte rundt om i byen, og de siste gikk 
vel hjem samtidig som rushet HJEM fra jobb startet onsdag. 
Jonathan 2006 er over, en æra er forbi! Nå venter voksenlivet 
på dere diplomstudenter! Noen av oss tar en fest til til neste år! 
Hepphepp og jeje! 
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Høyhets Dommer 
Rettsaken 

Dommer: 
Det skal i aften behandles fire saker, av meget graverende natur. Hele fem personer 
har på et underfundig vis klart å la seg bli foreslått som kandidater til Hennes 
Majestets Høyeste ordenstegn. Dette er en hedersbevisning som Hennes Majestet 
ved enkelte tidligere anledninger har latt dele ut. Det viste seg imidlertid snart å være 
noe suspekt ved de nominerte personer. Ved nærmere gransken har det vist seg at 
det var all grunn til å trekke nominasjonen i tvil og Hennes Majestet har derfor 
besluttet å stille dem alle for retten. 
 
De anklagede er: 
Stig Nyland Andersen 
Kolbein Bell 
Thorbjørn Dobie Kveim 
Alexander Slobodinski 
Kristian Vågen Aunaas 
 
Kan de anklagede tre frem! De anklagede har ikke tidligere vist seg kapabel til å føre 
ordet selv og vil derfor ikke slippe til under rettsaken. Hennes Majestet har imidlertid 
latt oppnevne en kløktig aktor og en måtelig forsvarer. En rimelig rettssikkerhet 
skulle dermed være sikret. Hennes Majestet er her i kveld på sin 93. bursdagsfest. 
Hun krever nå en rettferdig rettergang. Anklagene er alvorlige. 
 
Forsvarer: 
Jeg må få protestere... 
 
Dommer: 
AVSLÅTT! 
 
Kan tiltalte Stig Nyland Andersen reise seg! 
 
Aktor: 
Denne byggstudent Stig Nyland Andersen, har gjennom 4 år forstyrret H.M 
Aarhønens fred og ro på hennes oppholdssted. Der han i lange perioder har 
okkupert datautstyret for å lage nye nettsider. Dette er totalt forkastelig! I tillegg har 
den nye nettsiden blitt kjedelig og ensformig, det trengs ikke lenger fantasi for å 
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finne det man leter etter. I tillegg har han forsøkt å sverte andre sitt rykte ved å 
publisere nedverdigende bilder på Hennes Majestets nettsted.  
 
Når Stig Nyland Andersen var ferdig med sine 2 år i Hennes Majestets Hovedstyre, 
tok han til andres frustrasjon på seg 2 år i industrikontakten. Dette kun for å fortsatt 
ha tilgang til Hennes Majestets rede og okkupere datautstyret. Hva er det med denne 
gutten, Ærede Dommer? Vil han noen gang gi Hennes Majestet den ro og hvile hun 
fortjener?  
 
Forsvarer:  
Jeg protesterer, dette er bare gjort i beste mening. Det har til og med gjort 
hverdagen enklere for den jevne byggstudent. 
 
Dommer:  
Protest avslått 
 
Aktor:  
Men det er ikke bare på denne måten at Stig har plaget Hennes Majestet og hennes 
undersåtter. I sin ville jakt på oppmerksomhet, tok han allerede i 1.klasse initiativ til 
å starte opp igjen Byggkorpset Drager`n, som siden til stadighet har pint Hennes 
Majestet på imm.fest, 17.mai, ja til og med på hennes bursdag. Dette er en skam 
Ærede Dommer. Den tiltalte eier ingen moral, og har dratt med seg mang en 
uskyldig og uvitende byggstudent på dette vanvidd. Aktoratet er dypt bekymret for 
Hennes Majestets ve og vell Ærede Dommer og ber om at den tiltalte idømmes 
rikets strengeste straff. 
 
Forsvarer: 
Ærede dommer, dette er kun indisier og løgn. Stig Nyland Andersen har alltid 
handlet i beste mening. Å påstå at drager`n er en pine for studentene er rett og slett 
løgn, og det viser en stor mangel på musikalitet. Drager`n er med på å skape god 
stemning på mange av Hennes Majestets arrangement og 17. Mai ville absolutt ikke 
vært det samme uten et slikt et talentfullt korps. Vedrørende at tiltalte har publisert 
nedverdigende bilder av andre byggstudenter, har forsvaret ingen kommentar. 
 
Dommer:  
Takk det holder. Tiltalte kan sette seg. Kan tiltalte Kolbein Bell reise seg! 
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Aktor: 
Tiltalte har på det groveste forbrutt seg mot en av kjerneverdiene til Hennes 
Majestet. Han har gjentatte ganger oppfordret til fagidioti og ønsker at studentene 
skal bruke all sin tid på lesesalene. I forelesningene har han også gitt studentene 
dårlig samvittighet, ved til stadighet å være punktlig og presis. Han har videre brukt 
mye tid på å finpusse sin håndskrift, bare for å få publisert en håndskrevet bok! Det 
er også et problem at han bruker store deler av sin betalte tid på å forberede seg til 
timene. Dette er grov misbruk av universitetets ressurser. Under øvingstimer har det 
hendt flere ganger at tiltalte hjelper studentene, selv om timen er over. Tiltalte 
nekter å akseptere at fagene er vanskelige, og nærmest tvinger studentene til å lære; 
MOT SIN VILJE. Er det virkelig meningen at studentene skal ha så mye kunnskap 
etter endt utdannelse?  
 
Forsvarer:  
Jeg protesterer, det er viktig at studenter har stor kunnskap. 
 
Dommer:  
Protest avslått, fortsett: 
 
Aktor: 
Takk. Tiltalte har også gjennom mange år servert diplomstudenter med håpløst 
vanskelige oppgaver, da han selv ikke ønsker å bry sitt eget hode med disse 
problemene. Han har i stedet vært sykelig opptatt av å profilere seg selv, og derfor 
heller jobbet med å utvikle dataprogrammer. Som om ikke det var nok har tiltalte 
flere ganger gått ut i media og kritisert studentene, samtidig som han underviser de 
han kritiserer; dette er dobbeltmoral på det verste, og kan på ingen måte forsvares!  
 
Forsvarer: 
Ærede dommer. Aktoratet kommer med intet annet enn indisier og ren løgn. 
Tiltalte har utført alle sine handlinger i beste mening. Hans strenge krav er for 
studentenes og samfunnets beste. Ønsker De virkelig at udugelige sivilingeniører skal 
bygge fremtidens konstruksjoner? NEI, det tror jeg neppe. Hans utsagn i media har 
vært for å få oppmerksomhet rundt byggstudiet og dermed få kremen av norsk 
ungdom inn på studiet. Dessuten, tiltalte har måttet utvikle dataprogrammer som et 
nødskrik, kun for å redde byggenæringens omdømme. Det var et tiltak som var 
nødvendig, ikke et utspill av hans PR-kåthet! Resten av punktene har forsvaret ingen 
kommentar på. 
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Dommer:  
Takk det holder. Tiltalte kan sette seg. Kan tiltalte Thorbjørn Dobie Kveim reise seg! 
 
Aktor: 
Denne byggstudent, Thorbjørn Dobie Kveim, har ved flere anledninger konspirert 
seg mot Hennes Majestets Rige. Han begynte tidlig å infiltrere linjeforeningen med 
sitt verv som Blæstesjef. Dette klarte han ved lure forsamlingen med sitt uhøvlede 
språklige opphav. Med dette vervet klarte han å lure byggstudentene som hadde gitt 
han denne tilliten opp på kjelleren der han fotograferte dem i uheldige positurer, for 
så å distribuere dem på H.M. hjemmesider! 
 
Forsvarer 
Jeg må protestere! 
 
Dommer: 
Avslått! 
 
Aktor: 
Ved å bruke disse bildene som pressmiddel klarte han å sno seg inn i en toårig stilling 
i industrikontakten. Etter et listig kupp klarte han å gripe lederstillingen. Med ufine 
triks korrupterte han dermed selve ryggraden i H.M. kontakt med næringslivet. Han 
utnyttet næringslivet på det groveste til egen vinning. Ærede dommer, slik oppførsel 
må da få konsekvenser!   
  
Forsvarer:  
Ærede Dommer, aktoratet kommer ikke her med annet enn indisier og til tider ren 
løgn. Jeg vil i løpet av mitt forsvar tilbakevise alle anklagepunkter.   
Med bakgrunn at han kommer fra vår vestlige skamplett, også kjent som Bergen, kan 
ikke språkbruken hans brukes som et argument. Hans bilder ble tatt kun i den 
intensjon om å forevige glade byggstudenters minner. Vervet i industrikontakten fikk 
han kun pga sin popularitet og engasjement i linjeforeningen. Gjennom hans arbeid i 
industrikontakten har han skaffet flere bedrifter til bedriftspresentasjoner slik at alle 
byggstudenter kan nyte av næringslivets frukter. Den anklagede har kun jobbet for 
byggstudentenes beste ve og vel, uten baktanker. Ærede dommer, disse handlingene 
kan umulig være straffbare! 
 
Dommer:  
Takk det holder. Tiltalte kan sette seg. Kan tiltalte Alexander Slobodinski reise seg! 
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Aktor: 
Ærede dommer, aktoratet vil først henvise til den anklagedes mistenkelige oppførsel. 
Alexander Slobodinski, blir til stadighet iakttatt i Lerkendalbyggets ganger med et 
fårete smil rundt fjeset. Dette evigvarende gode humør kan kun være en maske på 
hans egentlige intensjoner. Gjennom alle hans verv i de forskjellige styrene i H.M. 
rike har den anklagede sabotert ved alltid å komme for sent og aldri ha med seg det 
han skal. Han blir beskrevet av sikre kilder som surrete og stressa. Som spritsjef har 
Alexander på det groveste utnyttet sin stilling til å komme seg i buksene på uskyldige 
førsteklassinger, ved å skjenke dem blå skumle drinker, uten selv å nyte for mange av 
disse. 
 
Forsvarer: 
Jeg protesterer. Det at han ikke selv har inntatt for store mengder blå drinker 
kommer kun av at han ved flere tilfeller har endt i den ulykkelige situasjon å måtte ta 
vare på sine samboere. 
 
Aktor:  
Ærede dommer. Dette at han har tatt vare på sin samboer er også kun løgn og 
maskespill. Det har kommet fram senere at den spybøtte han latet som han hadde 
satt fram, kun var en søppelbøtte med en halvspist kebab i.  
 
Dommer.  
Protest avvist. Aktoratet kan fortsette. 
 
Aktoratet: 
Det er en skam at en slik person er satt til et verv i hovedstyret og hatt ansvar for 
H.M. finansielle affærer. Han viste seg også lite verdig, da han til stadighet glemte 
koden til H.Ms bankkort. Han har også ved et tidspunkt overført store penger til sin 
egen konto for slik å kunne utnytte rentefordeler.  
 
Forsvarer:  
Protest. 
 
Dommer: 
AVVIST 
 
Aktor: 
Tiltalte har i det siste året sneket seg inn i en stilling i Industri-kontakten. Dette viser 
kun hans intensjon om å infiltrere samtlige styrer i H.M. rike. Den tiltalte er også ved 
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flere anledninger observert i dameklær, noen ganger som sjuskete nonne og andre 
ganger som svanekledd ballerina blottet for danseferdigheter. Dette under påskudd å 
være med i de ærverdige organisasjoner Beton og Aarhønens Kulturelle Teater. 
 
Dommer: 
Nå har dette tatt lang nok tid, håper forsvarer prøver å bli fort ferdig. 
 
Forsvarer: 
Ærede dommer. Det at Alexander har sittet i flere styrer viser kun hans engasjement 
og ønske om å gjøre det beste for hele linjeforeningen, på de øvrige punkter har 
forsvarer ingen kommentar. 
 
Dommer: 
Takk det holder. Tiltalte kan sette seg. Kan tiltalte Kristian Aunaas reise seg! 
 
Aktor: 
Denne byggstudent, Kristian Aunaas, gjorde et raskt framstøt mot linjeforeningens ve 
og vel. Han gikk rett mot tronen i krostyret og sørget for å bli kontaktperson mellom 
kjellerne og fienden, også kjent som SiT. I tiden før hans inntog var håpet om fred 
og ro steget på Moholt, kjellerne skulle stenges! Til alles store fortvilelse klarte den 
tiltalte å stå imot presset. Til samfunnets store sorg er kjellerne fortsatt åpne, slike 
handlinger må det slås hardt ned på. 
 
Forsvarer:  
Jeg protesterer 
 
Dommer:  
Protest avslått 
 
Aktor: 
Som den maktsyke skaptrønderen han er, var ikke denne skampletten på 
linjeforeningens ry nok. Enkelte sorte får i linjeforeningen stemte han fram som 
Kanzler, der hans terror mot uskyldige medborgere fortsatte. Det kan ikke være tvil 
om at den tiltalte er skyldig! 
 
Forsvarer: 
Ærede dommer, aktors påstander er ren løgn. Det er ikke tvil om den tiltaltes gode 
hensikter med alt han har foretatt seg. Moholt består først og fremst av festglade 
studenter. Tiltalte ønsket bare å Tenk bare på hva konsekvensene for den allmenne 
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students lommebok ville blitt uten kjellerne! Med tanke på den tiltaltes stadige 
engasjement tyder dette bare på at han bryr seg om sine medstudenter og Hennes 
Majestet. Han har til og med gått så langt som å stille opp i dameklær, samt å vise 
familie juvelene for hele Trondheims befolkning. På de resterende punkter har 
forsvaret ingenting å innvende. 
 
Dommer:  
Takk, tiltalte kan sette seg.  
 
Dommer: 
Jeg takker for interessante innlegg fra begge parter og retter en spesiell takk til 
Forsvaret som i denne saken uomtvistelig har hatt den vanskeligste oppgaven. 
Juridisk sett har imidlertid Deres anstrengelser vært fullstendig bortkastet da Hennes 
Majestet allerede har avgjort skyldspørsmålet. 
 
Hennes Majestet er meget barmhjertig. Hun aksepterer derfor Aktors og Forsvarers 
ønske om at de tiltalte idømmes rigets strengeste straff! 
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Størrelsen på boten de tiltalte ilegges beregnes etter følgende formler: 
 
Stig Nyland Andersen 
BOT: (Antall timer på Høna – antall sure toner spilt av drageren)* antall bilder lagt 
ut på http://www.aarhonen.ntnu.no = 649,91 NOK 
 
Høyhetsnavn: H.H. Html 
 
Kolbein Bell 
BOT: (Antall timer brukt med studentene - antall ganger opptrådt i media)*antall 
matriser tegnet = 649,86 NOK 
 
Høyhetsnavn: H.H Studenten i Focus  
 
Torbjørn Dobie Kveim 
Bot: (antall ekle bilder tatt på fest-antall verv kuppet)*overskuddet til 
Industrikontakten 2006 = 650, 14 NOK 
 
Høyhetsnavn: H.H Paparazzi 
 
Alexander Slobodinski 
BOT: (Antall skumle drinker innført på kjelleren -Antall dansesteg tatt som 
svane)*koden på H.M.s bankkort = 650,02 NOK 
 
Høyhetsnavn: H.H Surresvanen  
 
Kristian Vågen Aunaas 
Bot: (antall besøk på kjelleren-antall ganger opptrådd som 
Kristine)*gjennomsnittspromille på kjelleren = 649,76 NOK 
 
Høyhetsnavn: H.H Pikk eller pung 
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Visste du at… 

 Silje (2.) var snørrete på Bursdagsfesten så hun snøt seg likeså godt i 
duken. Senere på kvelden var hun på en intens klinejakt hvor 
kanzleren var offer, men dessverre ble det ikke noe 

 Kokken på Studenterhytta tilbød Vice-Kanzler Nils (3.) middagen 
han hadde glemt å spise under frokosten dagen etter. Bra han ikke 
hadde sett lunsjen som lå i flytende form utover gulvet i 
guttegarderoben. 

 Anders (2.) lekte Lars Bystøl og knakk skiene sine etter et dumdristig 
hopp med fart fra toppen av bakken under ÅL. 

 Kim P (2.) spilte sin første live-pokerturnering på kjelleren og vant 
likeså godt hele greia. Til stor fortvilelse hos mange andre kanskje 
mer erfarende.. 

 Henrik (2.) klarte det ingen gutter kan tenke seg. Å bli banket opp 
av en jente på vei hjem fra byen. Bra jobba! 

 Den nye Krosjefen, Per (1.), fikk seg en haug av beundrere som ville 
ha russeknute, og han måtte med stor glede nusse med blant andre 
Torgeir (3.), Alexander (3.), Geir (2.), Guro (1.), Idun (1.) og 
Kristoffer (1.). 

 Alexander (4.) og Helge (4.) klinte heftig under 
russefesten. 

 Som vanlig er det flere fra bygg som har delt litt spytt, og denne 
gangen er det blant andre:  

o Idun (1.) og Stein Are (3.) 
o Mari (2.) og Jørn-Emil (1.) 
o Øydis (1.) og Martin (2.) 
o Hilde (1.) og Christian R (2.) 
o Hege (2.) og Jon W (2.) 


