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Bildebeviser 
En bildeserie som viser det særdeles høye alkoholinntaket under reversibel sveiseaften, 

hvor alle de involverte drikker øl ut i de sene nattetimer.  

Trakting på NHH de litt mer spesielle festene er så vanlig at de fleste gjør det, og nesten 

samtlige har prøvd det. Her er bilder fra en annen reversibel sveisegruppe som under sitt 

rebusløp trakter. Og det drikkes for øvrig mye øl. Selv jentene er med på traktingen. Dette 

midt på lyse dagen, siden rebusløpene begynner i 3-4 tiden. 
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Det traktes kl 19:33:12 også i min egen reversibel sveisegruppe. 

 

I min forklaring til politiet og retten forklarte jeg at jeg sluttet å drikke øl rundt midnatt, og 

gikk over til vann. Klokken 01:48:28 er jeg avbildet med et glass vann. Jeg var følgelig på god 

vei til å bli edru når klokken nærmet seg 06:00, og det at jeg forklarte meg for politiet i 4 

timer er bare med på å underbygge det at min erindring og oppfattelse av 

hendelsesforløpet er svært detaljert og innholdsrik. 
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Henrik Johan Molnes drikker øl 04:27:32 - bevis på falsk 

forklaring ovenfor norsk rettssystem (straffbar handling 

opptil 5 år). 

 

Henrik Johan Molnes forklarte for retten at han sluttet å 

drikke i 10-11-12-tiden, og risikerer nå 5 år fengsel siden det 

her presenteres bevis for at det ikke er tilfelle.  

 

Det at Henrik Johan Molnes faktisk drikker på nachspiel (som 

de fleste andre), er mer i tråd med hva vi kan lese på 

direksjonsmusikken.com om tiltalte: "Direksjonsmusikkens 

turbo-drikker setter sitt preg på samtlige fester han kommer 

over, og går aldri hjem." 
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04:48:06 

18 minutter før jeg tok mitt siste bilde. Fortsatt 

ingen tegn til amper stemning etter å ha vært 

på nachspielet i 2 timer. Sannsynlig at det skal 

endre seg i løpet av de neste 18 minuttene? 

For så at det skal bli bråk ca. halv 6, en halv 

time etter siste bilde ble tatt? 

 

I bakgrunnen står Glenn fra DGV, personen 

som fysisk gikk til angrep på meg under en rolig 

samtale ute på gangen. 


