REVYEN
BURSDAGSFESTEN
ÅL
og mye mer…

Februar/Mars/April 2007

Spikers Kårner 02-2007

[Innhold]
Redacteuren

3

Kanzlerklukk

4

Krosjefens hjørne

5

Hovedstyret 07/08

6

Krostyret 07/08

11

AKT 07/08

13

Redacteur:
Idun Rømcke Høiseth

Industrikontakten 07/08

15

Teknologiporten 07/08

17

Bidragsytere:

Quiz på Kjeller’n

19

Revy; Gyldne Tider

20

Bursdagsfesten

22

Rondanetur

24

Topptur

26

ÅL

30

1. klassefest

32

O’Store

33

Rettssaken

35

Sladder

43

Spikers Kårner
02 – 2007

Julie Kirkemo
Live Fevåg
Alexander Slobodinski
Andreas Holmqvist

Marius Austnes
Martin Øen
Sveinung Tveito
Truls Pedersen
Yvonne Skaare
Joakim Sellevold

2007

-2-

Spikers Kårner 02-2007

Da har det igjen vært generalforsamling i Hennes Majestets rike, og
både nye og gamle fjes er blitt valgt inn i de ulike styrene. Selv har jeg
tatt over redacteurpinnen etter Christian, og jeg må innrømme at jeg
både er nervøs og spent nå som den første utgaven er gått i trykken.
Og jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt, både
med artikler og sladder☺
I denne utgaven av Spikers er det som vanlig brukt spaltemeter for å
holde dere oppdaterte på de siste festene og arrangementene i regi
av H.M. Aarhønen, både for de som ikke kunne komme og for de som
av en eller annen grunn ikke husker stort. Siden forrige Spikers har den
tiende revyen blitt spilt for fulle hus, og UFO har underholdt oss atter en
gang på bursdagsfesten til H.M. Aarhønen. I tillegg har vi gått ørten
runder i skogen, for å få lov til å leske strupene våre med god
gammeldags solbærtoddy… Det har heller ikke vært stille på Kjeller’n.
Det nye krostyret arrangerte nettopp O’Store, og etter det jeg kan
huske var det en STOR suksess.
I tillegg gir Spikers deg de eksklusive historiene om tøffe byggstudenter
som trosser vær og vind, når de legger ut på ski. Det er også en
introduksjon av de nye styrene i den utgaven. Og sist men ikke minst er
det oppnevnt hele fem nye høyheter i år, gratulerer, og hele rettssaken
mot dem kan dere lese helt til slutt i denne utgaven.
Helt til slutt en liten oppfordring. Hvis noen sitter inne med et brennende
ønske (eller en liten gnist) om å få se sine
egne ord på trykk i Spikers, eller har noe
sladder de vil dele, er det bare å ta
kontakt. Mailadressen min er
idunromc@stud.ntnu.no
God vår alle byggstudenter!
Idun Rømcke Høiseth
Redacteur
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Hei alle byggstudenter!
Først og fremst vil jeg begynne med å takke alle i de gamle styrene for
innsatsen de har gjort, og gratulere alle de nye med valget! Jeg tror
alle kommer til å gjøre en strålende jobb for Hennes Majestet og for
alle dere på Bygg!
Vi i Hovedstyret er i full sving med å planlegge høstens fadderperiode.
Vi har planlagt masse moro for de nye, men hva er vel fadderperioden
uten faddere? Vi trenger mange studenter til å hjelpe de nye med å
komme i gang i byen og i studiene. Jeg snakker av erfaring når jeg sier
at alle som stiller som fadder kommer til å få det kjempemorsomt, så
jeg oppfordrer alle til å stille!
Jeg vil også benytte denne muligheten til å appellere til alle dere som
går på Bygg. Dersom noen av dere som leser dette har noe å komme
med - tilbakemeldinger, ideer eller kritikk - så er det bare å ta kontakt.
Vi går videre med alle innspill, og setter pris på alle forslag som kan
gjøre linjeforeningen vår enda bedre. For å nevne noe kan jeg fortelle
at infomøtet om fagvalg for
1. klasse er et resultat av innspill fra dere.
I skrivende øyeblikk skinner sola fra en skyfri
himmel, og i morges så jeg årets første
hestehov. Vi går en fin tid i vente, så kos dere
i det fine været før eksamensperioden
kommer for fullt!

Vår-Klukk fra

Joakim C. Sellevold
Kanzler, H.M. Aarhønen
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Gudagen te elle byggfolk!
Nå tar det nye krostyret over pinnen etter det forrige styret som akkurat
gav seg. Det er friske krefter som har tatt styringen. Vi vet at dette
kommer til å bli bra, så det er bare å fortsette å møte opp på Kjeller`n i
tide og utide. Det har i år vært bra med folk på alle arrangement, men
vi på Kjeller`n vil helst se så mange som mulig her oppe hele tiden.
Derfor må alle ta med alle kjente og lage liv slik som bare byggfolk kan.
Vil også benytte sjansen til å oppfordre alle som vil ha noe ny eller
annerledes musikk der opp til å ta det med, så legger vi den inn. Hvis
det skulle være noen andre ønsker så er det bare å ta kontakt med oss
i styret til enhver tid.
Den 14. april, rett etter påske, så slår vi til med ny langåpent. Da er det
bokstavfest, der P er bokstaven i sentrum. Så satser på at folk bruker
påsken til å lage fantasifulle kostymer til det som blir en heidundrende
fest.
Det er også på tide med den årlige tradisjonen med RUSSEFEST på
Kjeller`n. Det blir den 21. april, rett før trønderrussen starter sin festing. Så
da mener eg at vi erfarne, som har vært russ, skal vise de unge
håpefulle hvordan festing skal gjøres. Det starter med grilling på
festningen på dagen og opp på Kjeller`n utover ettermiddagen. Vel
oppe på Moholt blir det russehits, russeknutetaking og andre
russeaktiviteter… Etter tidligere års vellykkede
fester har vi i år kun fått lov til å ha åpent til 24,
men det er bare å fortsette på byen eller på et
nachspiel. Dette kan jeg love at blir KONGE.
Så håper vi ses på Kjeller`n snart alle sammen.

Helsing
Kristoffer Kåsin
Krosjef
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Hovedstyret 2007/2008
H.M. Aarhønens nye styre
Joakim Sellevold – Kanzler
Kanzler er studentenes øverste leder i
Hennes Majestets Aarhønens Rike og leder
for Hovedstyret.
Joakim er 21 år, går i andre og kommer fra
Oslo, eller Finnmark. Joakim er glad i
Aarhønen. Han begynte med å snike seg
inn i revyen. Med tiden ble han Spritsjef i
Krostyret, og etter hvert også fadder. Dette
holdt imidlertid ikke for Mr. Sellevold. Nå er
han Kanzler og skal lede Hennes Majestets
Hovedstyre inn i framtiden. Joakim er en hyggelig fyr som stiller opp på det
meste. Når han en sjelden gang forlater Lerkendalsbygget, tar han gjerne
turen til Kjeller’n eller andre steder det finnes fest og moro.

Stein Are Berg - Vice-Kanzler
Vice-Kanzler er forrige periodes Kanzler. ViceKanzler skal med sin veldige viten og erfaring
bidra til kontinuitet i organisasjonen.
Stein Are er en enkel bondegutt fra Sandefjord.
Han er 23 år og går i 4. klasse. Stein Are var
Kanzler i fjor. Den jobben utførte han med kløkt
og pågangsmot, og er nå Vice-Kanzler. Stein
Are er ikke bare en ressursperson innen
Hovedstyret, men har også god greie på
media og elektronikk, og er ofte å finne
luskende rundt alt som minner om lyd og lys, gjerne på revyen. Smålig
arbeidsnarkoman kan være beskrivende for denne fyren, dette kommer
delvis av at han liker å ta i et tak og delvis fordi han ikke har lært ordet nei
ennå. I tillegg er han i besittelse av et videokamera som foreviger nesten
alt som skjer i Aarhønens Rike.
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Paal Garborg – Financeminister
Financeminister er ansvarlig for å holde orden
på Hennes Majestets Hovedstyres veldige
rikdommer. Alt som koster penger eller som kan
gi avkastning skal gå gjennom
Financeministerens hender.
Paal er en 21 år gammel andreklassing. Han er
tydelig preget av oppveksten på Oslos harde
(?) vestkant. Står ikke sjampisen klar når
styremøtene starter, så tar det ikke lang tid før
advokat er kontaktet og søksmålet kommer i
posten. Paal var tidligere Økonomisjef i
Krostyret, og tok det naturlige steget videre til
Financeminister i Hovedstyret. Tidligere erfaring
med penger kommer sikkert godt med, for Aarhønen omsetter for
mangfoldige tusener av norske oljedållars hvert år, og noen må holde
orden. Med et jerngrep om pengepungen er Paal vår økonomiske klippe.

Yvonne Skaare – Notarius Publicus
Notarius Publicus har ansvaret for å
nedtegne alle aktiviteter i Hovedstyret, og
forvalte H.M. Aarhønens arkiv samt besørge
all korrespondanse.
Yvonne er 19 år, går i første og påstår hun
kommer fra Oslos beste kant, østkanten.
Yvonne er en hyggelig, danseglad jente
som også er et kakemonster, men kresen på
annen mat. Yvonne har ofte blitt observert
på Kjeller’n, og jammen dukket hun ikke
opp under revyen også. Det sier seg selv at
Hovedstyret legger mange snedige planer hver gang det samles. Derfor
trenger vi også en person som fortløpende kan nedtegne våre gjøremål
og fremtidige planer, til bruk og referanse senere. Yvonne er en jente med
pågangsmot er er ikke redd for nye utfordringer, noe som vil komme godt
med i Hovedstyret.
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Helge Bakken – Nettmester
Nettmesteren er H.M. Aarhønens datafaglige
guru. Han har ansvar for internettsidene til
Hennes Majestet og e-post til og fra H.M.
Helge er 20 år, går i første klasse og kommer
fra Drammen. Helge er vår mann på PC.
Denne karen tenker i baner som vi dødelige
aldri helt kan forstå, med kompliserte planer
om nettsider og informasjonsutveksling. Helge
er aktiv, han haster alltid fra sted til sted, og liker å ligge litt på forskudd.
Han er litt beskjeden, men prater aktivt når du får dratt han igang. Helge
er heller ingen fremmed mann på Kjeller’n.

Idun Rømcke Høiseth – Redacteur
Redacteuren har ansvar for linjeforeningens
blekke, Spikers Kårner. Den gis ut 4-5 ganger i
året.
Idun er 20 år og kommer fra Ski. Idun går i
andre klasse og har ingenting å si om seg selv,
hun har nemlig et friår fra sladresiden. Hun er
tidligere Vedlikeholdssjef i Krostyret, og nå
Redacteur. For å sikre at alle på Bygg vet hva
som har skjedd i det siste, skal Idun produsere
Spikers Kårner. Denne utgivelsen er stort sett fylt
med kreativt formulerte referater fra alt som
har skjedd, og ikke så rent lite sladder! Idun får
med seg nesten alt som skjer, og er ikke redd
for å grave litt for å få en bra story! Men selv gode journalister trenger sine
kilder, så husk å tipse henne hvis du vet noe ikke andre vet!
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Victor Smith – Ceremonimester
Ceremonimesteren er ansvarlig for
planlegging og gjennomføring av det
seremonielle ved Hennes Majestets mange
arrangementer.
Victor er 22 år, går i andre klasse og kommer
desverre fra Bærum. Han nekter å bruke aendelser, men ellers kunne han vært fra et
helt vanlig sted. Hennes Majestet ønsker ved
spesielle anledninger å holde mer eller
mindre høytidlige arrangementer for sitt folk,
og her kommer Victor til sin rett. Det er hans
ansvar å planlegge arrangementene til Aarhønen, og sørge for at alt av
seremoniell tilbøyelighet går rett for seg. Når han ikke sitter og klekker ut
planer for Hennes Majestet, er Victor å finne på Kjeller’n eller andre steder
der det er liv.

Signe Marit Krohn Lakså –
Skogvokter
Skogvokteren skal aktivt infiltrere og drive
kontaktskapende arbeid med øvrige
linjeforeninger samt holde kontakt med
byggrelaterte foreninger i nært utland.
Signe er 22 år, går i andre og kommer fra
Trondheim. Hun har det overordnede
ansvaret for alt som skjer av moro i
fadderperioden. ”Det bli itj fæst uten
skinnjvæst” Denne trivelige jenta er trønder, men kan banne som en
nordlending. Signe er ofte å se på Kjeller’n eller i annet festelig lag, og snill
som hun er, kommer hun garantert til å passe godt på 1. årskull til høsten.
Det er ingen hemmelighet at Hennes Majestet liker å følge med på sitt folk,
og er rett som det er til stede i festlig lag. Da er det Signes jobb, som
skogvokter, å vokte Hennes Majestet.
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Kristoffer Hagen – Sjæfus Blæstus
Sjæfus Blæstus er ansvarlig for å bringe all
informasjon fra H.M. Aarhønen ut til
medlemmene. Dette skal gjøres på en mest
mulig engasjerende og kreativ måte.
Kristoffer er 22 år, går i første og kommer fra
Sola, like utenfor Stavanger. Kristoffer hadde
ikke gått lenge på bygg før han viste oss alle
hvor han trivdes best: i rampelyset! Etter en
forrykende innsats på revyen, besatte han,
smilende og fornøyd, stillingen som Sjæfus
Blæstus. Kristoffer er glad i en god spøk, og setter pris på at andre også er
det, ellers kan det bli pinlig. Enten han kommer utkledd i et sinnsykt
kostyme, eller tar med vennene sine fra Hovedstyret for å fortelle om alt
det morsomme som skjer, kan du stole på at Kristoffer sprer liv når timene
virker lange og kjedelige.

Kristoffer Kåsin – Krosjef
Krosjefen er kontaktleddet mellom
Hovedstyret og Krostyret. Hans jobb er å
samkjøre styrene og passe på at beskjeder
formidles videre.
Kristoffer er 21 år, går i andre klasse og er fra
Bø i Telemark. Han hevder å ha gjort
øldrikking til en kunstform. Kåsin er Krosjef i
både Krostyret og Hovedstyret. Denne doble
stillingen kan virke vanskelig, og det er derfor
godt at Kristoffer har tidligere erfaring fra
Krostyret. Som tidligere Ølsjef går han inn i styret med erfaring og planer for
Kjellern’s fremtid. Kåsin er ikke redd for å ta i et tak, så dette blir bra. I
tillegg stiller han med et motorisert hjulbasert trillemiddel - en automobil som er til stor nytte for Kjeller’ns mange gjøremål.
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Krostyret 2007/2008
Våre tørsteslukkere på Kjeller’n
Kristoffer Kåsin - Krosjef

Kristoffer er sjefen over alle sjefer! Han holder
styr på alle småsjefer og passer på at det er
bare de feteste festene som forbindes med
Kjeller’n! Han er Kjeller’ns ansikt i
H. M. Aarhønens Hovedstyre, og sørger for et
godt samarbeid! Når han ikke er opptatt med å
piske resten av styret rundt, er han en kjernekar
som har god erfaring med reale kjellerfester!

Truls Markus Pedersen - Blæstesjef

Truls er han som lager liv i de kjipeste
forelesingene og blæster om de fete festene
på Kjeller’n! Når du ser han, vet du at du bare
må komme deg opp på Moholt så fort som
mulig for å ikke gå glipp av årets happenings.

Sigurd Løvfall - Spritsjef
Sigurd har ansvaret for alt av sterkere drikke på
Kjeller’n! Han er alltid der det skjer og er livredd for
å gå glipp av noe gøy☺ Spesialiteten er kaffe med
no godt i, men står ikke i veien for å mixe en fancy
drink til deg! Har du en favorittdrink som ikke er på
drinklisten er ikke Sigurd vanskelig!
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Hilde Ersland- Økonomisjef
Hilde er vår store økonom! Hun holder styr på all
kredit og debet på kjellerkontoen! Det er ikke rent
små summer som tikker inn og UT når kjøleskap og
barskap skal fylles opp etter en lang kveld på
Moholt! Når Hilde ikke sitter begravd i regninger og
kvitteringer er denne Haugesundjenta alltid å finne
når det skjer noe på Kjeller’n!

Jon Christian Bergby - Vedlikeholdsjef

Jon Christian er han som ordner alt som ikke er øl
og sprit. Han tar gjerne med hammer og spiker
for å enten fikse på noe som fikk hard medfart
under forrige fest eller for å freshe-opp kroa vår!
Når han ikke har med seg verktøykassen, er han
med på det som er av fest og moro!

Ane Kathrine Nordsveen - Barvaktsjef

Ane Katrine har ansvaret for å holde styr på de som
jobber bak baren. Hun passer på at det er alltid er
noen som kan skaffe deg det du måtte ønske å leske
deg på! Kjenner du en liten barvakt i magen, men
tør ikke ta steget inn på de ”seriøse” barene nede i
byen, er Ane Katrine du må snakke med!

Ina Birkeland- Ølsjef

Ina er den store øldrikkeren på Kjeller’n! Ser du
en liten jente med en STOR handlevogn full med
øl, er det nok Ina som er på shopping! Hun
passer på at kjøleskapet aldri står tomt! Har du
en øltype som mangler eller noe annet som
angår pilsen, er det Ina du må snakke med.
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Aktstyret 2007/2008
Våre kulturelle frontfigurer
Geir Skarbø – Revysjef
3.klasse – Veg, transport og
arealplanlegging
Ålesunds store sønn, Geir Skaare, skal
lede revyen mot den beste AKT
forestillingen noen sinne. Han vil nok
bruke mest av sin tid på å følge med
Nils sin økonomistyring, da dette
ligger de fleste sunnmøringer
nærmest hjerte. Vi har stor tro på at
Geir vil gjøre sakene sine bra, og som
han sa selv; han går på veg nå og
har masser av tid.

Nils Ånund Smeland – Økonomisjef
4.klasse – Konstruksjon
Nils burde vel egentlig være en kjent fyr
for alle som har vært innom noe i
forbindelsen med Aarhønen. Han har
som mål og ha sittet i alle styrene i
Aarhønen, og derfor måtte han ta ett
verv i AKT – styret også. Men Nils er en
god ressurs, med stort nettverk og god
kunnskap om det å sitte i styret. Her skal
han ta hånd om pengestrømmen inn
og ut, og det blir nok ikke noe problem
med Geirs oversyn.
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Jostein Fåland – Blæstesjef aka.

Propagandaminister

4.klasse – Veg, transport og arealplanlegging
Jostein skal gjøre at neste års revy blir fullstappet
av folk. Jostein liker å stå foran folk og vise seg
frem, og er derfor naturlig valg som blæstesjef.
Han blir sørlending nr. 2 i styret (i tillegg til Nils), og
vil nok gjøre at revyen neste år vil handle mer om
makrell, Julius og Start.

Kristine Lilleeng Walløe – Kostymesjef
1.klasse
Kristine hadde i årets akt ansvar for kostyme
sammen med Yvonne. De lagde de flotteste
kostymer og hun var ett naturlig valg som
kostymesjef. Kristine kan gjøre den fineste
bukse om til en uteliggerbukse, eller ett laken
til en gallakjole. Kristine kan bidra til å utvikle
neste års revys kunstneriske profil, som Geir så
fint sa det.

Randi Nordseth – Potet”sjef”
2.klasse
Randi skal være neste års potet, dvs. slave for
de andre i styret. Hun har tidligere sittet i
Krostyre, og var med på årets AKT. Ellers er
hun en koselig jente som kan skape god
stemningen i styret. Hun vil nok få mange
spennende potetrelaterte arbeidsoppgaver.
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Industrikontakten 2007/2008
Våre ansikter mot bedriftene
Ragnhild K. Øvrevik – leder
4. klasse
•
•

Diplomtorget
Ideportalen

Astri Gulli Ribe
3. klasse
•

Prosjekt R3 (Ta vare på
studentene)

Sissi Chen
3. klasse
•

Prosjekt U2 (Støtte til
sommerjobb)
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Kim Aleksander D. Paus
3. klasse
•

Økonomiansvarlig

Andreas Holmqvist
4. klasse
•
•

Bedriftspresentasjon-ansvarlig
Data-anvarlig

Ingrid Rundhaug Almli
2. klasse
•
•
•

Prosjekt U2 (Støtte til
sommerjobb)
Prosjekt U4 (Næringslivsbidrag
til PBL)
Prosjekt U6 (Byggforedrag)

Christian Berg
3. klasse
•
•
•
•

Prosjekt U3 (Bærbar PC til alle
studentene)
Jobbdagen
Idèportalen
Linjesamarbeidet
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Teknologiporten 2007/2008
Våre kontakter til andre linjer
Gunnhild Grødal Jacobsen
3. klasse
2. års stilling, medlem i
Teknologiporten siden i fjor

Kari Spildo
3. klasse
2. års stilling, medlem i
Teknologiporten siden i fjor

Karl Falch
3. klasse
2. års stilling, ny i
Teknologiporten
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Ida Edrikke Løvik
2. klasse
2. års stilling, ny i
Teknologiporten

Torstein Blumer
1. klasse
2. års stilling, ny i
Teknologiporten

Hilde K. Myre
2. klasse
2. års stilling, ny i
Teknologiporten
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Spørsmål 3: Hva skjedde på Kjeller'n
9. februar?
Av Julie Kirkemo og Live Fevåg

Fredag 9. februar satte Krostyret en ekstra spiss på
vorset ved å arrangere quizkveld på Kjeller'n.
Oppmøtet var labert da Spiker's' utsendte ankom
tidlig på kvelden, men det tok seg opp og
stemninga var etterhvert veldig god.
Ja, faktisk så bra at Krostyret hadde
problemer med å få alle ut av
Kjeller’n da de skulle stenge dørene.
Tro det eller ei, denne kvelden var
det flere folk på dansegulvet i
byggkjeller’n enn i Bodegaen!
Spørsmålene, som var laget av
Krostyret, dreide seg om alt fra Norgeshistorie til navnestatistikk fra
Sør-Korea. Om temaet "Om Aarhønens Riige" visste
førsteklassingene urovekkende lite - her må noen ta ansvar hvis ikke
mange generasjoners tradisjoner skal gå tapt. Heldigvis hadde
andreklassingene gjort hjemmeleksene sine, noe som førte til at
førstisene måtte se seg slått, enda så overrepresenterte de var.
Ellers var det mange spørsmål
som fikk like morsomme svar. Og
vinnerne tilslutt ble - ja, hvem
husker det?
Quiz på Kjeller'n var en absolutt
vinner, som vi håper det nye
Krostyret vil lage en tradisjon ut
av.

Vinnerne av Quiz’en
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Av Alexander Slobodinski og Idun Høiseth
Første helgen etter juleferien trasket en gjeng på drøyt 40 PR-kåte
byggstudenter innover Bymarka, for å legge grunnlaget for den tiende
revyen. Det ble en helg full av skaperglede og danseglede, godt
hjulpet av vår kjære venn, kong
alkohol. Vårt kjære AKT styre ble
muligens litt irriterte og lei oss, da de
gang på gang måtte minne oss på at
vi var her for å finne på morsomme
sketsjer og fantastiske sanger, IKKE for
å spille UNO og diverse andre spill.
Det hjalp kanskje heller ikke på at de
måtte opplyse kommende ingeniører
om at å kjøle ned ølen med snø,
INNENDØRS, kanskje ikke er det
lureste. Da snø har en tendens til å
smelte når gradestokken kryper over
0. Men selv om en del av tiden ble brukt på fjas og tull var
kladdebøkene betraktelig fullere etter helgen, og søndag dro vi fra
hytta med en visshet om at dette skulle vi få til.
Den 15. februar hadde
den tiende revyen
premiere i Frimurerlogen,
endelig braket det løs
etter en uke med intens
jobbing, lite søvn, noen
mindre uhell og et
bekymret utbrudd om
”ser folk trusa mi
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montro?”. Både
premiereforestillingen
og forestilling nummer
to, lørdag 17. februar
trakk mye folk, og det
var god stemning
blant publikum. Bak
scenen var nok
stemningen litt mer
hektisk, da de siste
forberedelsene ble
gjort. Noen var
bekymret over om de hadde fått på seg nok sminke, spesielt guttene
var opptatt av dette spørsmålet, mens andre igjen var redd for at de
ikke hadde fått barbert bort absolutt alt
håret på brystkassa. Men da introfilmen
rullet over skjermen var vi klare. Årets revy
var godt sammensatt, og publikum ble
kjent med både Onkel reisende Mac,
Helge som hadde problemer med å velge,
og ikke minst de gyldne tidene som preger
dagens byggebransje.

Premieren ble selvfølgelig feiret med en
kjempefest. Denne fant sted på Yacht
Club (gamle
Blue Garden),
og de
nærmere 40 involverte fra 1. til 5. klasse, i
tillegg til alle andre som ville, kunne ta seg
en velfortjent fest!
Det er i skrivende stund ikke mer enn 10
måneder til neste revy, og forhåpentligvis
ga revyen mersmak til de som var med, i
tillegg til å klare å lokke med seg nye i neste
omgang.
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Bursdagsfesten
Av Andreas Holmqvist
Endelig var det duket for den store bursdagsfesten til vår alles kjære
linjeforening, Hennes Majestet Aarhønen. Den 17 februar ble den 94
bursdagsfesten feiret med brask og bram i en av gamle logens fasjonable
saler.
Alt lå an til at det skulle bli en heidundrendes
fest og stemningen var meget god da vi fikk
slippe inn i lokalene. Omtrent 100 gira byggere
var samlet for den store festen i all sin pomp
og prakt.
Omtrent samtlige festdeltakere hadde varmet
opp med årets byggrevy; Gyldene Tider, og
da enten fra scenen eller salen. For oss som
hadde vært med på revyen var dette
avslutningen på hard og intens revyjobbing –
vi var i ekstase!

Kveldens toastmaster var Nils Ånund Smeland, og vi hadde besøk av EMIL
og smørekoppen. EMIL beæret oss med en meget ”vakker”, men meget
selvgjort tegning av en elg og Aarhønen som er venner... VAKKERT.
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Smørekoppen hadde også med seg gave, Øl – hatt. Hatten hadde bare
holder på den ene siden, så ved den minste bevegelse ville den falle av –
HMS var ikke ivaretatt.. hva skal vi si til dette maskin(ingeniører?).
Under middagen ble det holdt både herrenes og dames tale, som seg hør
og bør, av Signe Krohn Lakså og Victor Smith. Våre nonner i Beton gledet
oss med sine ”vakre” pikestemmer, da de hårete guttelegger inntok
scenen godt utstyrt med drikke, sang og godt humør.
Etter maten var det en meget viktig sak på
plakaten. I år skulle hele fem byggere
stevnes for retten. Til tross for skarp og tøff
kamp fra de anklagedes forsvarer, var
sakens kjerne uomtvistelig. Aktor briljerte og
alle de anklagede måtte bøye seg og
motta H.M. Aarhønens strengeste straff. De
ble alle utnevnt til høyheter for sin store
innsats for Aarhønen.
Våre nye høyheter og deres dommer –
Nils Ånund Smeland ble dømt for sitt enorme
engasjement, og store innsats for
linjeforeningen vår og fikk tittelen H.H. Fundamentalisten. Christian Revå og
Sigurd Holo ble oppnevnt til høyheter for å ha opprettet turgruppa
Vandrende Bjelke – deres titler ble H.H. Vandrende Tann og H.H. Skrikende
Bjelke. Knut Kure står ansvarlig for byggs storslåtte band – ByggBang, og
mottar derfor sin ærefulle høyhetstittel – H.H. ByggBang. Kjell Kristian
Straume ble forhøyet for sitt store engasjement i sitt arbeid for studentene,
og ikke minst for å ha innført et meget viktig inventar til Kjeller’n – trakta.
Kjell Kristians tittel ble H.H. Trakta
Etter at formalitetene var unnagjort fyltes
dansegulvet av overmette, beduggede
sjarmerende byggere og våre alles kjære
UFO ga oss lett dansemusikk utover i
nattetimene.
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Med fjellski i Rondane
Av Marius Austnes og Martin Øen
Da vi dro fra Trondheim fredag morgen satt samtlige og kaldsvettet
i bilene. Vi hadde lest de ferskeste værmeldingene, og var spente.
20 blå og 10 sekundmeter vind var et ekstra moment som ble lagt
inn i konseptet ”vinterens vakreste eventyr”.
Det var seks elever fra andre og to fra tredje klasse som la av gårde
fra bilene litt utpå dag 1. Været var bedre enn forventet, og det
gikk unna. Fint føre. Da det begynte å bli mørkt, ble det telt. Ingen
tok initiativ til kveldsaktiviteter, og alle var glad for det.
Da de første
tittet ut i syvtiden
dag 2, var det
noe klarere vær,
men fremdeles
ingen grunn til å
finne frem
solkremen. I
nitiden gikk vi, i
et forrykende
tempo. Ingen
ønsket pauser,
da det ikke var
pausevær.
Ruten fulgte en
Fritt uopplagte vandrende bjelker
dal, og noen av
gutta med friluftserfaring fra forsvaret laget løyper med skuterfart.
Det var ikke lett å holde Ranveig igjen heller. Turlederene prøvde
tappert å holde følge, men det var først seint på dag de fikk trumfet
gjennom lunch. Det ble noen timers gange gjennom flotte
naturformasjoner før leir 2 ble etablert ved foten av majestetiske
Rondeslottet. Vi så bare halvveis til toppen. Driftige byggstudenter
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konstruerte en to meter høy levegg mot den kraftige vinden, og
stemningen var stor utpå ettermiddagen da den brått dreiet 180
grader. Tredjeklassingene Martin og Øyvind gikk på teltvisitter utover
kvelden, og ble vartet opp med solbærtoddy og noe å sove på.
Vinden økte gjennom natten. Dag 3 var vi av gårde før ni. Etter en
halvtime kom vi over en kul, og i le for vinden lå 15 km
nedoverbakke. Snøen var stort sett fin å renne på, men det flate
lyset gjorde det spennende nok for slitne lår. På bunnen av bakken
la vi inn en ekstra sving for å slippe å dra hjem for tidlig. Vi hadde
også en lang lunch, hvor vi spiste opp resten av snopet.

I samlet marsj over Rondvannet

Vel fremme ved bilene kom det til en opphisset diskusjon om
forvaltningen av den resterende turkassen. Noen i tredje klasse ville
sikre goggleskillet gjennom et solariumsbesøk, mens andre ville ha
hamburger. Det ble hamburger på Oppdal, og alle ble enige om at
det var kjekt å være på tur.
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Topptur med Vandrene Bjelke
Av Sveinung Tveito
Helgen 9. – 11. mars dro Vandrende Bjelke med bygg sine friskuser til
Romsdalen for å utfordre beinmuskulaturen og skiferdighetene. I alt var vi
tolv stk som la i vei til Isfjorden, hvor vi bodde i hyttehus leid av SollieAdventure. Her fikk vi etter litt lirking klemt inn alle mann og alle fikk en
natts søvn før vi la i vei neste dag.
Turen på lørdag var et ambisiøst prosjekt hvor planen var å bestige to
topper på samme dag. De to utvalgte var Søndre Klauva (1356 moh) og
det berømte Kirketaket (1439 moh), begge med gode utsikter for nydelig
nedkjøring og flott utsikt. Etter en god frokost med havregrøt og brødskiver,
laging av matpakke og pakking av sekk kastet vi oss i bilen og kjørte i fem
minutter til foten av fjellene. Herfra var det beina som gjaldt, så
snowboardere fant fram truger og telemarksvenner festet skiene. Deretter
var det gode 2 timers marsj til toppen, selvfølgelig ispedd noen pauser for
å spise og drikke litt, og selvfølgelig nyte utsikten.

På vei opp til Søndre Klauva (til høyre)
Når toppen var nådd, tok det ikke lange tiden før folk var ivrig etter å kjøre
ned. Det var to muligheter å gjøre unna de første 500 høydemeterne,
begge dekket i ca 30 cm med deilig pudder. Den ene var en bratt renne
og den andre ryggen, begge strålende alternativer. Gruppen delte seg i
to og kastet seg ut i det. Etter å ha kjørt opp den urørte fjellsiden møttes vi
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alle i bunn med stort smil om munnen og pudder oppover ryggen. Det
neste som ventet var Kirketaket. Etter ny ompakking og noen raske skiver,
bar det av sted igjen. De sprekeste og ivrigste gikk friskt av gårde for å nå
toppen, mens andre hang lengre bak og tok det roligere. Jeg var blant de
som dannet baktropp og da vi følte vi hadde gått langt nok, stoppet vi og
gjorde klar for ny nedkjøring. Denne gangen helt ned til bilen, dette vil si
ca 800 nye høydemeter, (1000 høydemeter fra toppen av Kirketaket).
Akkurat da begynte været å snu også, så imens vi føyk gjennom pudderet
glimtet solen innimellom ned til oss gjennom et skylag som ikke lengre var
fullt så tett. Sjelden har jeg vært med på finere nedkjøring enn akkurat det
der.

Christian Berg på vei ned fra Kirketaket i knehøyt pudder
Vel hjemme igjen var det bare å fyre opp badstuen og gi kroppen den
hvilen den fortjente. Badstue, øl og chips gjør underverker for kropp og sjel,
og når vi toppet det hele med kyllingfahitas senere på kvelden, kunne ikke
engang kroppen klage. Etter dette bar det i seng ganske så kjapt for de
fleste.
Neste morgen var det Skarven, i Skorgedalen som ventet oss. Vi kjørte først
opp til litt under tregrensen før vi begynte å labbe på egen hånd. De aller
fleste av oss kjente turen fra gårsdagen godt i beina, og kombinert med at
vi hadde god tid ble det en del pauser oppover. Denne dagen var været
også bedre, og solen tittet fram til stadighet. Dette ga skikkelig
påskefølelse og humøret var på topp hos alle.
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Martin Nøttvedt på vei opp til Skarven
Opp mot toppen var det en ganske lang rygg, utsikten når man rundet
denne var helt herlig. Ryggen ga utsikt til alle kanter, og i det høye skylaget
var det sikt langt av sted. Videre fra ryggen var det et lite stykke opp til
toppen som ga enda bedre utsikt. Etter en del bildetaking og spising der
oppe var folk klar for nedkjøring. Solen hadde ikke stått på så mye at
pudderet var blitt ødelagt, så det ble nok en nydelig nedtur.

Nedkjøringen fra Skarven
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Nede ved bilene var det bare å spenne fast skiene til taket, dra hjem og
vaske og komme oss av gårde til Trondheim igjen. Det var egentlig ikke
mange som ville hjem akkurat da, men vi får satse på at Vandrende Bjelke
kan repetere turen til neste år!

Hele gjengen samlet i bunn med Skarven og nedkjøringssporene våre i
bakgrunnen
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ÅL…Vinterens vakreste eventyr
Av Truls Pedersen
ÅL hadde så og si alt en kan ønske seg fra en perfekt dag i snøen; fint vær,
en bar, musikk, morsomme kostymer og fulle folk på ski. Jeg tror vi alle kan
være enige i at ÅL fra nå av bør bli vist på TV. OL kan bare gå og legge
seg. Hva er vel siklende menn i kondomdrakt og tørre vitser fra Kjell Kristian
Rike mot øltrakting og kamikase-hopping?
Mange var nok glad for å ha en grunn til å droppe
skolen og drikke seg full før formiddagen var over.
Og full ble vi. Det hele begynte med utgraving av
sitteplasser og bålfyring, mens de mest rutinerte
stilte med egen sofa. Når alle hadde konsumert
nok alkohol til å sette utfor bakken på langrennski,
og sjansene for faktisk å lande var betraktelig
svekket, var det klart for hoppkonkurranse.
Hoppene kom i alle varianter. Noen satset på den
sikre V-stilen, og hentet mange poeng på dette.
Andre, som Yvonne og Aarhønen allstars, hadde
mer enn nok med å komme seg ned bakken. Det
sa som regel stopp et stykke før hoppet. Det var og
de som satset på å sjarmere dommerne med fiffige
triks. Vi hadde forsøk
Vinneren av beste
på en backflip, en
kostyme
360, og noe som
minnet om en rodeo. Dette kan og ha vært
et fall. Frode satset på den gode gamle
mageplask-stilen, noe som ikke alltid gir
positivt utslag på snø. I bunn og grunn var
de fleste hoppene mislykket, men til slutt var
det Kim som knepent dro i land seieren.
Noen mente det gikk noen penger under
bordet før denne avgjørelsen.
Øltrakting var neste gren på programmet.
Mange utfordret rekorden fra i fjor, men ingen kunne tukte verken Hege
eller Christian, som nok en gang stakk av med premiene. Christian måtte til
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og med inn i en halsbrekkende finale mot selveste Hans Høyhet Trakta,
men til og med han måtte se seg slått av eks-redacteuren.
Herfra gikk vi rett over på
den beryktede runden.
Noen med ski og noen uten,
men alle med en
dopingliste som ville gjort
selv Johan Mülegg stolt.
Rundedrikken inneholdt i år
legesprit fortynnet med
Vodka, samt en variasjon
spritsorter fra Kjeller’n, og til
slutt en dasj solbærtoddy.
De fleste havarerte et stykke
før 25 runder, og de fleste som gikk lenger enn dette husker stort sett ikke
hvor mange de gikk, eller noe av resten av kvelden for den del.
Konkurransen var i alle fall hard. Og noen tok dette litt mer seriøst enn
andre. Det går rykter om en som spydde fem ganger, i løpet av én runde.
Vinneren klinte virkelig til, og trasket til sammen 36 runder, men det ble
ingen ny rekord, som fortsatt ligger på 45 runder.
Hva som skjedde etter dette er jeg
veldig usikker på. Det neste jeg
husker er at jeg plutselig satt og
spiste middag. Som i og for seg var
veldig god. Etter middag tror jeg de
fleste var ganske utslått. Folk stablet
seg inn i et overopphetet rom, og
hadde allsang. Noen valgte å sove
ut rusen allerede her. De som fortsatt
hadde energi brukte opp denne på
dansing og klatring i takbjelkene.
Etter tolv timer med fyll, kom bussen
endelig for å hente oss. Noen ble
igjen på hytten og fortsatte festen.
Andre valgte til og med å gå på
by’n da de kom hjem. Jeg tør ikke engang tenke på hva som hadde
skjedd meg hvis jeg skulle prøvd meg på det. Men alt i alt var ÅL svært
vellykket, og jeg gleder meg som en unge til neste år.
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1. Klassefest
Av Yvonne Skaare
Onsdag 21 mars var det
duket for en real fest, i regi av
1 klasse, i kjelleren til 3B. For å
sikre at stemningen stod i
taket ble også 2 klassen
invitert. Fra 10-11 tiden
strømmet det på med folk,
som hadde brukt tiden før
dørene åpnet godt. Noen ga
seg tidlig, mens andre holdt
på utover i de sene
nattetimene, helt til de ble
kastet ut i halv fire tiden. Stemningen var det ingenting og si på, heller
ikke oppmøte. Folk flokket seg sammen i kjelleren til 3B, og selv om det
var ledige stoler rundt omkring stoppet det ikke folk fra å sitte på
fangene til hverandre☺. Biljardbordet i først etasje var også en stor hit.
Fra andre klasse kom det kun gutter, men førsteklassejentene tok godt
vare på dem… Og at det var ting som kom til å skje etter at 3B stengte
den kvelden var ingen hemmelighet (se siste side…). Det virket som de
fleste hadde en hyggelig kveld,
så dette må vi gjøre igjen!!!
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O’Store!
Av Joakim Sellevold

Det var lørdag den 24. mars, det herrens år
totusenogsju. Etter et års fravær var det nok
en gang duket for O’Store kjellerfest på
Moholt. Kjeller’n var
tidlig på kvelden
arena for LudØlkonkuransen. For
de som ikke kjenner til denne idretten
kan jeg nevne noen stikkord: Ludo, Øl,
Oppkast, Terning, Oppkast, Øl,
Oppkast og Oppkast. Etter at støvet
hadde lagt seg, kom dommeren frem
til følgende resultat:
1.
2.
3.
4.

Indøk
Realfag
Bygg
Nabla

Litt etter dette begynte
folk å dukke opp, og med
ett var det full fest og god
stemning. Men kveldens
konkurranser var ikke
over ennå! Ølstafetten
gjenstod, og som vanlig
begynte løpet på
Byggkjeller’n. Etter å ha styrtet en øl tok deltagerne beina fatt til
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neste kjeller. Noen glemte stafettpinnen, andre løp rett inn på
doen vår, og løpet var preget av forvirring og mye latter.
Resultatet er fremdeles
noe uklart, men det som
er helt sikkert er at Bygg
kom på 2. plass, kun slått
av Nabla. Ikke dårlig!
Etter dette fortsatte festen
uavbrutt ut i de små timer.
Ettersom det var overgang
til sommertid midt i
stengetiden fikk vi også ha
åpent en time lenger. Som alltid på Kjeller’n var det folk som fant
hverandre, folk som fant hverandres knyttnever, og folk som fant
asfalten. Dette er imidlertid tema for siste side. Da gjenstår det
bare å takke det nye Krostyret for en bra fest!
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Høyhetsdommer
Rettssaken
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:
•
•
•
•
•

Kjell Kristian Straume
Nils Ånund Smeland
Knut Kure
Christian Revå
Sigurd Øren Holo

Kan de anklagede tre frem!
De anklagede har ikke tidligere vist seg kapable 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 94. bursdagsfest. Hun krever nå en
rettferdig rettergang. Anklagene er alvorlige.
Forsvarer:
Jeg må få protestere...
Dommer:
AVSLÅTT!
Kan tiltalte Kjell Kristian Straume reise seg.
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Aktor:
Med en slik forbryter som står framfor dere her i dag så vet jeg nesten ikke
hvor jeg skal begynne. Hans generelle oppførsel og higen etter å alltid
sette i gang nye prosjekter i Hennes Majestets navn, er noe av det mest
graverende jeg har hørt om. Engasjementet startet som Spritsjef i Krostyret,
noe som i seg selv ikke er straffbart, men dette viste seg bare som et lite
ledd i den store planen; innføringen av trakta på bygg! Gjennom listige
kupp og infiltrasjon av ledelsen ble han også valgt til Blæstesjef i
Hovedstyret året etter. Dette skulle man senere angre bittert på. Fester
under titler som: ”drikk-opp-studielånet-fest” og lignende satte mang en
byggstudent i knipe. Det er heller ikke få forelesere som gjennom denne
perioden fikk merke hans vrede, et utall avbrutte forelesninger og blæsting
i så sære kostymer at det tok flere timer å gjenvinne konsentrasjonen.
Mange håpefulle trodde at vi var kvitt tiltalte etter dette året, men der tok
vi feil. Helt uten forvarsel er han plutselig å finne både i Beton og i AKT.
Senere ble han også Blæstesjef i AKT. Dette var nok et utløp for hans PRkåte oppførsel, som også har blitt vist gjennom flere ganger å opptre som
toastmaster ved Hennes Majestets galla-fester.
Forsvarer:
Jeg protesterer...
Dommer:
Avlått!
Aktor:
Da vi omsider trodde at tiltalte var ute av Hennes Majestets skoger, skulle
det vise seg at han hadde begynt med svært spekulativ
undergrunnsvirksomhet. Snikangrep gjennom utarbeidelse av både ny
Aarhøneklukk og jubileumsutstilling for AKT, utstilt i påfølgende
glassmontere.
Tiltalte har også ved gjentatte ganger vist seg på kjelleren med verktøy,
kun for og utføre hærverk. Blir vi noensinne kvitt tiltalte? Jeg vil anbefale
lovens strengeste straff!
Dommer:
Takk det holder. Tiltalte kan sette seg. Kan tiltalte Nils Ånund Smeland reise
seg!
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Aktor:
Ærede Dommer. Tiltalte er en gammel kjenning av både oss og politiet, så
dette blir nok kveldens enkleste sak. Tiltalte har i løpet av sin kriminelle
løpebane klart å stikke nesa si bort i nesten alle Hennes Majestets
virksomheter. Det hele startet da han allerede i første klasse stilte som
Ceremonimester i Hovedstyret, for så å fortsette som Kanzler og ViceKanzler. Disse tre vervene i Hovedstyret har han kun innehatt for å kunne
dyrke sin sykelige interesse for Hennes Majestet Aarhønens historie og
tradisjoner. Han benytter enhver anledning til å forhindre effektivisering og
modernisering av Hennes Majestets arbeider. Blant annet ved å komme
trekkende med gamle og utdaterte statutter og sedvaner. Og ikke nok
med det, tiltalte insisterer også på benytte det kronglete, tidkrevende og
fordyrende språket nynorsk. Til alles store fortvilelse benytter han ikke dette
språket selv i dagligtale, men kun når det medfører ulempe for
medstudenter og professorer.
Forsvarer:
Jeg må på det inderligste få protestere!
Dommer:
Protest avvist!
Aktor:
Takk, Ærede Dommer. I tillegg til sine verv i Hovedstyret har han forsøkt å
innfiltrere bortimot alle Hennes Majestets styrer og komiteer. Noen av dem
uten å faktisk inneha et verv der! Han nekter for eksempel å la
Vedlikeholdssjefen på Kjeller’n utføre sine oppgaver i fred, og blir til
stadighet observert med en vaskebøtte for å tørke opp spy eller med
hodet inne i sikringsskapet til Kjeller’n i flertallige forsøk på å sabotere det
elektriske anlegget. Tiltalte er også med i koret Beton, bare for å ha en
unnskyldning til å kle seg ut som full nonne i forsøk på å skjule sin identitet
for polititet. Noe som forøvrig ikke alltid lykkes… *kremt*. Det skal også
nevnes at den tiltalte arbeider i Historiebok-komiteen kun med den hensikt
å kunne parkere gratis og ulovlig på universitetets område. Under påskudd
av å drive transportkjøring til Hennes Majestets arkiv.
Forsvarer:
Jeg må få protestere igjen! At tiltalte er sykelig opptatt av Hennes Majestet
er ikke bevist, han forsøker bare å ta vare på 94 år med tradisjoner og
historie. At han blander seg i alle Hennes Majestets aktiviteter viser bare et
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enormt stort engasjement og et ønske om å hjelpe. Når det gjelder
samtaler med politiet og ulovlig parkering, har forsvaret ingen kommentar.
Dommer:
Takk det holder. Tiltalte kan sette seg. Kan tiltalte Knut Kure reise seg?
Aktor:
Denne byggstudent Knut Kure, har gjort den store bragd å ødelegge
Hennes Majestets Kulturelle Teater - gang på gang. Det hele startet så
tidlig som i Revyen 2003 da han infiltrerte revyen med sure toner og håpløs
gitarklang. Dette var imot all tidligere tradisjon og revyens standard sank
således betydelig. Hadde det enda stoppet der! Som om ikke det var nok
presterte nemlig den tiltalte året etter å omtrent kuppe hele revyen. Ved å
spekulativt organisere naive musikere i et band, med det håpløse navnet
ByggBang, gjorde han seg selv til herre over alle de musikalske innslagene i
Aarhønens Kulturelle Teater. Tiltaltes egoisme og tyranisme har ene og
alene vært drivkraften til å dra revyen ned på et høyst uanstendig nivå.
Forsvarer:
Jeg protesterer, dette er gjort i beste mening. Dessuten har revyens
standard på grunn av dette steget betraktelig!
Dommer:
Protest så absolutt avslått, fortsett:
Aktor:
Takk. I tillegg til å ha gjennomsyret revyene gang på gang med avskyelig
bandbråk og felefjas har vi grunn til å tro at tiltalte, med sitt karakteristiske
fårete smil, også har bidratt til at dagens revy er preget av grove og
uanstendige morsomheter samt en absurd form for humor. Kan tiltalte
svare på hvem som egentlig skal bygge Franks redningsbåre?
Dommer:
Forvarer kan du utdype?
Forsvarer:
Ehh.. nei, Ingen kommentar…
Dommer:
Fortsett:
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Aktor:
Takk! Sikre kilder kan påvise at tiltalte også har vært påvirket ved flere
revyforestillinger. En konsekvens av dette har vært at tiltalte har
overtrampet øvrige talenter i ByggBang og stjålet rampelyset ved en rekke
anledninger. Jeg vil spesielt trekke frem en episode der tiltalte og hans
fele, på svært mystisk vis, plutselig befant seg oppe på scenen sammen
med vårt kjære UFO! Ærede dommer, er ikke dette et kraftig brudd på
atferdsregler? Det skal også nevnes at tiltalte har forsøkt å påvirke ferske
byggstudenter til å gi slipp på deres avholdsholdninger i Åre ved å serverer
dem ufyselige landeplager. Jeg refererer til et utdrag fra irritasjonsbyllen
2006:
”Hei vi skal til Åre
Drikke masse sprit.
Om ditt navn er Kåre
Skal du få det fint”
Forsvarer:
Ærede dommer, vi har her grunn til å tro at det er aktoratet selv som er
påvirket da han ikke kommer med annet enn indisier og løgn. Alle
byggstudenter er enige om at bandets opprinnelse har bidratt til en sterkt
forbedret revy og er således en nyskapning uten sidestykke. Han har bare
handlet i beste tro og kombinert egen interesse med Aarhønens ve og vel.
Ærede dommer, disse handlingene kan umulig være straffbare!
Dommer:
Takk det holder. Tiltalte kan sette seg. Kan de tiltalte Christian Revå og
Sigurd Øren Holo reise seg?
Aktor
De tiltalte studenter, Sigurd Øren Holo og Christian Revå har i lengre tid tatt
seg enorme friheter innenfor Hennes Majestets rike. I første klasse stilte
begge til valg. Sigurd Holo snek seg i inn i Krostyret som Blæstesjæf, mens
Christian Revå kuppet nettmesterstillingen i Hovedstyret. Uheldigvis kan vi
ikke bevise valgfusk, men ærede dommer, jeg vil påstå at det allerede på
dette stadiet ulmet konspirasjoner mellom disse to mot Hennes Majestet.
Det har tidligere vist seg at maktkupp av en person ofte mislykkes. Disse to
har derimot tenkt å forbedre sine sjanser til et kupp ved å slå seg sammen!
Nylig har også de tiltalte forstyrret Hennes Majestets skoger ved å opprette
den tilsynelatende harmløse turgruppen Vandrende Bjelke. Men jeg kan
med sikkerhet si at intensjonen bak opprettelsen er langt fra harmløs!!
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Forsvarer
Jeg protesterer! Aktor farer med ren løgn! Det kan overhode ikke bevises
at de tiltalte konspirerer eller noen gang har konspirert mot Hennes
Majestet. Det som måtte finnes av bevis er rent oppspinn. De tiltalte tjener
Hennes Majestet med nyskapninger for å glede andre turglade
medstudenter og ikke med den hensikt at de vil forstyrre maktbalansen!
Dommer
Protest avvist! Aktor, De kan fortsette.
Aktor
Takk. For å fortsette der jeg slapp, ærede dommer, vil jeg gjerne styrke min
sak rundt de tiltalte og deres svik mot medstudenter. Det er ved flere
anledninger blitt rapportert om uhyggelig episoder der oppe i de dype
skoger, blant annet splid og hersk rundt leirbålet. Utvalgte studenter har
fått flere goder enn andre, noe som har ført til situasjoner som kan likestilles
med mytteri. Maktbalansen ved disse turene ble derfor ytterligere
forskjøvet ved at de tiltalte rekrutterer til sin, ja jeg heller nesten mot ordet
Aarhønemafia! Det skal også nevnes at lederene for denne mafiaen i
lengre tid nærmest har barrikadert seg inne på et av grupperommene på
Lerkendalsbygget som om det var deres eget lille fort!
Forsvarer
Jeg protesterer!
Dommer
Protest avist!
Aktor
I tillegg til dette har Christian Revå en meget spesiell teknikk for å skaffe
seg oppmerksomhet fra medstudenter. I sitt korstog mot evig makt over
byggstudenter har den tiltalte endret sitt utseende. Han fjernet av fri vilje
sin egen tann og kapret dermed brutalt en førsteklassings hjerte. På sin side
har Sigurd Holo med sin vandalske blesting skapt problemer i øreganger til
uheldige studenter. En skulle nesten tro at dette var tilsiktet fra Sigurd Holo
sin side for å immobilisere potensielle motstandere ved å gjøre dem delvis
døve. Jeg vil gjerne legge frem et samlet krav fra ofrene for skaden som
Sigurd Holo har påført dem….
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Forsvarer
Ærede dommer, de tiltalte studenter har i ingen grad rekruttert en mafia.
Selv om Vandrende Bjelke kanskje er en konspirasjon, er dette en
konspirasjon mellom to joviale gutter som bare vil glede sine
medstudenter. Det er vel ingen forbrytelse å ta dem med ut på harmløse
turer i skog og mark? Vandrene Bjelke vil gi en større bredde i Aarhønens
rike ved å la de som ikke alltid vil ha fyll og fest også utfolde sine interesser.
At Christian Revå velger å plukke ut tannen sin, eller det faktum at Sigurd
Holo har behov for å skrike, kan da absolutt ikke være straffbart?
Dommer:
Takk det holder. De tiltalte kan sette seg. 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
Dommers ønske om at de tiltalte idømmes rigets strengeste straff!

Fra venstre: Forsvarer Guro Arianson, Dommer Steinar Nordal, De tiltalte;
Sigurd Holo, Christian Revå, Knut Kure, Nils Ånund Smeland, Kjell Kristian
Straume og Aktor Kim Paus
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Størrelsen på boten de tiltalte ilegges beregnes etter følgende formler:
Kjell Kristian Straume:
BOT: (antall 1.klassinger skjenket som spritsjef – antall trakter traktet) × antall
ganger stilt opp for å hjelpe = 649,76 NOK
Høyhetsnavn: H.H. Trakta
Nils Ånund Smeland:
BOT: (Antall Imm.fester festet × antall ganger ulovlig parkert) + (Antall
runder på ÅL) opphøyd i (Antall påståelige leserbrev i “Under dusken”)
= 650,22 NOK
Høyhetsnavn: H.H. Fundamentalisten
Knut Kure:
BOT: (Antall ganger klagd på lydmann – antall landeplager) × (Antall
konter/Antall vanskelige fag valgt) = 649,99 NOK
Høyhetsnavn: H.H. ByggBang
Christian Revå:
BOT: (Antall forsikringssvindler med lavoer) + (summen av
tannlegeregninger) / (Antall 1.klassinger forført) = 650,12 NOK
Høyhetsnavn: H.H. Vandrene Tann
Sigurd Øren Holo:
BOT: (Antall mislykkede turer) / (Antall katastrofale revyer ledet) – (Antall
trommehinner sprukket) = 649,78 NOK
Høyhetsnavn: H.H. Skrikende Bjelke
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Visste du at…
Vår nye AKT sjef, Geir (3), prøvde å sabotere årets revy
ved å skade seg selv dagen før premieren, alt for å sikre
seg at hans revy skal bli bedre…
Yvonne(1) rundjulte Stian (1) på ÅL, stakkars gutt…
Tørres (3) var full på ÅL og tægga preppemaskinen
Kåsin (2) drakk rundespriten uten å gå runden, fy skam!
Trygve (2) og Ane (1) har blitt observert tett sammen
ved mange anledninger, jeg never ÅL, 1. klassefest,
O’Store osv osv…
Mange snek under runden, og det bestemte Kristoffer
(1) seg for å sette en stopper for, ved å leke Tarzan og
hoppe ned på de som snek. Men fyllekoordinasjonen
gjorde at det bare gikk utover han selv…
Yvonne (1) startet friskt dagen etter ÅL med å drikke
opp bånnslammet fra dagen før, nam!
Alexander (1) mente at det perfekte sjekketrikset på
byn var å late som om man gikk i 3 på Psykologi,
kanskje litt dumt når jenta kunne mer om linjen enn han!
Kåsin (2) plukket opp Thanh Ngan (1) på 1. klassefesten,
og denne gangen hadde hun ikke kjæreste…
Øyvind (3,5) er valgt inn som ny Samfundetleder,
gratulerer!
Yvonne (1) er på krigsstien for tiden og dyttet til Paal (2)
på O’Store, så han landet med hodet først i asfalten og
fikk seg en liten makeover
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Makeoveren så ut til å funke, i hvert fall falt Nina (1) for
den!
Det var flere som delte litt spytt på O’Store, Victor (2)
fant lykken med Nina (fysikkjente)
Jørn Emil (2) er av den oppfatningen at ALT GÅR BRA til
slutt. For å bevise dette utsagnet helte han like godt
hele ølen sin i fanget på en fyr. Deretter sa han
unnskyld, mens han ga ”tommelen-opp”…SMART!!!
Da Ida (2) slapp inn på Kjeller’n på O’Store sa hun ”Kan
ikke Øydis (158 cm) komme inn også, hun tar ikke så
mye plass” … og det syntes dørvakten var så godt
argumentert at de slapp inn begge to.
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