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Velkommen!

Les om alle mulighetene på Bygg!
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Redacteur
Hei og velkommen til Bygg!

REDACTIONEN

Akkurat nå leser du Spikers Kårner som er Bygg- og Miljøteknikk sin egen
linjeforeningsavis. Spikers som vi pleier å kalle den kommer ut ca. seks
ganger i året og gir deg et innblikk og oppsummering på hva som har skjedd
den siste tiden.

Redacteur

Denne utgaven er laget til dere som har søkt Bygg, og vil derfor gi en oversikt
over noen av de mange gode tilbudene man har i Trondheim, og særlig på
Bygg.

HÅVARD E. KRISTENSEN
Design
CAROLINE G. LARSEN
Ole Kristian Rønning

Linjeforeningen vår, H.M. Aarhønen tilbyr et drøss av aktiviteter så du som
student ikke kommer til å kjede deg. Det er alt fra fotballag til turgrupper og
kor.
På Moholt har vi vår egen kjeller som kalles Kroa, og der kommer det til å
være mange fester og god stemning. Her vil det senere bli anledning til å
prøve seg som bartender, akkurat som at man kan bli med på å lage Spikers.

Kanzler-Klukk
Kjære nye byggstudent,
Jeg vil gi deg litt skryt.
Først og fremst fordi du har valgt Bygg- og miljøteknikk. Studiet er givende og inspirerende, og det faglige er godt etablert på
Gløshaugen. Du har gjort et godt valg!
And og nest-fremst fordi du har kommet inn. Gratulerer! Konkurransen har de siste årene blitt tøffere og tøffere. En følge av dette
er at du garantert har dyktige klassekamerater rundt deg. Dette er mennesker du omgås i minst fem år, og forhåpentligvis resten av
livet.
Og det er her Aarhønen - og jeg - kommer inn i bildet. Som linjeforening er det vår visjon at man ved dyrking av kameratskap skal
motvirke fagidioti og bidra til berikelse av studenterlivet. Dette er rett og slett en annen måte å si at vi vil at byggstudentene skal
trives.
Når dere immatrikuleres tirsdag 11. august, tas dere opp i Hennes Majestet Aarhønens rike. Dere skal i løpet av fadderperioden
få høre historien bak dette noget sære navnet og de unike tradisjonene. Alt det kommer. Det jeg vil at dere skal ha i bakhodet er
at vi der for at dere skal trives. Denne blekka er, som Håvard har skrevet, ment å gi et lite innblikk i hva dere kan forvente dere av
linjeforeningen. Nyt den!

Til de av dere som begynner i 1. klasse vil jeg anbefale å lese intervjuet av
Martin Ystenes. Han er en legende og dere kommer til å få han som foreleser
i kjemi. Dessuten er det jeg som har skrevet intervjuet ;)

Ellers håper jeg dere får en fortsatt god sommer!

BJØRNAR VALØEN

Kikk gjennom avisa, og gled deg til året som kommer! Sees til høsten!

Vi gleder oss masse til å bli kjent med dere!

MARI M. ROMSTAD

Mvh
Håvard Eggen Kristensen
Redacteur
H.M. Aarhønen – Bygningslinjens forening

Mvh,
Bendik Fürst Mustad
Kanzler
H.M. Aarhønen – Bygningslinjens forening

Skribent
MARTE SKIBELI

CHRISTIAN T. MYHRE
ESKILD M. L. BAKKE

Stikk gjerne innom stand på kom-i-gang-dagen mandag 10. august. Om det er noe dere lurer på før den tid, ikke nøl med å sende
en mail til kanzler@aarhonen.no. Jeg skal prøve å svare etter beste evne.

ELI-TRINE SVORSTØL
EDVARD HULTéN
HAAKON EDVARDSEN
ANDREAS HALSE
DINA EGGUM
Mail
SPIKERS@AARHONEN.NO
Utgave 4, 2015
H.M. Aarhønen
Bygg, NTNU
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Emmi «Latex» Kristensen (venstre) er av
den relativt sjeldne blandingsrasen «galopperende finsk brummunddøl», og kan ofte
ses hoppende rundt på Lerka på jakt etter
Jägershots eller tyrkisk pepper (godteriet,
ikke drikken). Hun har på sitt tredje år i
Hovedstyret innsett at det gode liv ikke varer
evig, men har heldigvis rekruttert «LilleLatex» som Redacteur for å bevare litt makt i
familien. Som Vice-Kanzler sørger hun for at
Bendik ikke kløner til alt, og vil derfor trolig
ha massevis å gjøre det kommende året.

Sofie Marie Steinkjer kommer fra Trondheim og er 21 år gammel. Hun går nå sitt andre på Bygg og Miljøteknikk. I fjor var hun
Innkjøpssjef i Krostyret og i år har hun blitt
Financeminister. Som innehaver av denne
stillingen skal hun ha kontroll på og holde
oversikt over økonomien til H.M. Aarhonen.
Som Financeminister er Sofie den mest
(penge)kåte i linjeforeningen. Hun har kjøpt
leilighet på fylla, så det blir spennende å se
hvordan det går med økonomien til foreningen fremover. Sofie er alltid en positiv
person og på fylla står hun bokstavelig talt
med hæla i taket.

DETTE ER HOVEDSTYRET!

Bendik Fürst Mustad har tidligere
vært kjent for å veksle mellom å være
vestkantgutt hjemme, og østkantgutt
på hockeytrening. Nå er han ute av
identiteskrisa og har bestemt seg for å
være en god blanding av begge! Han
har alltid en kommentar på lur til å lette
på trykket i dystre situasjoner, men kan
også være beinhard dersom han må. Etter å ha drevet Kroa med jernhånd det
siste året har den maktsyke Fürsten blitt
valgt til Kanzler, og kan dermed smykke
seg med to autoritetstitler. Vi får håpe
Bendik klarer å styre bilen i en annen
retning enn Emmi!
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Ikke alle vet at Håvard Eggen Kristensen (19 og 5/12) er lillebroren til Vice-Kanzler Emmi Kristensen, så det er altså ikke uten
grunn han blir kalt «Lille-Latex» Sammen med storesøster Emmi
har han begynt arbeidet med å overta makten i Aarhønen, og valget falt på redacteurstillingen. Som Redacteur har han ansvaret
for «aarhonen_gossip» på Snapchat og lover å holde byggstudentene oppdatert på det siste og beste snusket. Håvards fascinasjon
for menn i trange shortser gjorde sykkelsporten til et naturlig
valg for gladgutten fra Oslo vest. Det er heller ikke tilfeldig at han
endte på 69. plass under Eidsvollrittet 2012 ;-);-);-)
Auden Seming Gløtvold Byrne
(uttales som engelsk Burn, red.
anm.) er et kjært barn, fordi
han har mange navn. Det første
er med ”e”, ikke med ”u”. Han
kommer fra det han selv kaller
Norges perle, Drevsjø (niks, ingen av oss vet hvor det er heller,
red.anm.). Etter en feilslått Emilkarriere ble Auden valgt som
Nettmester. Det ryktes at dette
var fordi han sier ”itte” når folk
tror han mener IT. Han har også
begynt å bruke to tørk. For å veie
opp for dette sender Auden ute
lukkende e-post og noterer alltid
på data i forelesningene (ikke i
Ystenes sine, red.anm.).
Simen Wahlstrøm (19) er den
mystiske i Hovedstyret. Følgende
er det eneste hans nærmeste
familie kunne formilde: Simen
en trivelig kar som kommer fra
innlandet. Bedre kjent som der
ingen sku tru at nokon kunne bu.
Etter videregående har han lagt
sin aktive karriere på Twitter bak
seg og fokuserer nå fullstendig på
Skogvokterkroppen 2015 (SK15).
Dette gjør han ved å gå Birken og
ellers bare restitusjon. Se frem til
en fadderperiode fylt av jazz og
moro! En av Simens mange personligheter er den feminine, noe
som kommer til uttrykk under
rette omstendigheter. Funfact:
Simen sitt ydlingstall er 97, dog
er grunnen til dette noe uvisst.

Hallvard Sømme Hotvedt er 23 år gammel (ikke på bildet)
og dermed den eldste i Hovedstyret. Han er fra Sand, men
for alle oss som ikke aner hvor det er kan han fortelle at det
ikke er så langt fra Haugesund. Etter noen fjerdeklassevors
på Kroa der Hallvard var den eneste som møtte opp fant
han ut at Kroa måtte være det beste stedet å ta et verv, så nå
sitter han som Krosjef. Han er ein kvardagshelt og har eit
hjarte av sjokolade. Som tidligere høgskolestudent er han
vant til å ha like god tid som en gjennomsnittlig Dragvolling, og er kjent for å være Ludølbrettets vokter.

Mari er fra bygda Meldal i Sør-Trøndelag, og bygd er et
sentralt stikkord når det kommer til Mari. I tillegg til å
være Sjæfus Blæstus i Aarhønen sitter hun nemlig som
nestleder i Sør-Trøndelag bygdeungdomslag. Selv om
det er stor usikkerhet rundt hva dette vervet innebærer,
har hun deltatt på mesterskap i eksteriørbedømming
av både hest og sau! Ikke at vi helt forstår hvordan det
går for seg ... Det mangler hvertfall ikke på evnene til
denne jenta. Vi bare håper hun får tid til å blæste litt for
oss, innimellom all hest- og sauetittinga.
Petter Cornelius Overaas Eiken er, som du selvsagt har
skjønt ut fra navnet, fra Østlandets Stavanger, Bærum. I
hjemkommunen er han omtalt som Pikenes Petter, noe
enhver kan forstå; Han har en fortryllende sangstemme
etter mange år som Sølvgutt og allerede i 2007 løp Petter 60-meteren på kun 8,57 (er det bra en’kli? Har serr
ikke løpt 60-meter siden ungdomsskolen). Etter å ha
ankommet Trondheim benytter Petter hersketeknikkene han tilegnet seg på befalskurs til manipulasjon
av kjøttmarkedet både torsdager og lørdager. Han har
flere ganger fått komplimenter for vibratoren hans, men
undertegnende er usikker på om dette er et musikalsk
uttrykk eller om, ja…
Ceremonimester Matilde Reinholdt Belsvik (9) har ansvaret for
gjennomføringa av linjeforeningas arrangementer, blant annet
Imm.ballet, Bursdagsfesten og Aarhønelekene. På tross av sitt
noe ariske utseende og det faktum at hun er fra Norges hovedstad, er det et annet land som er hennes store lidenskap. Hun
hører nemlig aller helst på Korean pop (populært kalt K-pop),
spiser koreansk mat og lærer koreanske tegn. Så om du observerer henne trallende på en sang du ikke skjønner bæra av, vet du
altså hva som foregår. Sært, tenker du kanskje? Litt sier vi, men
Matta er likevel ganske kul. Selv om hun verken drikker kaffe eller øl. For det går faktisk an å være student uten. LOL!
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For å skape et bedre miljø
Tekst: Marte Skibeli

Erik Lundgrenn, 24 år

Revyen!

Dette er en eksotisk
kjekkas som ble født på
tretusenmeters høyde i
Mexico. Siden den gang
har han trolig bodd på
Studentersamfundet i
Trondheim. Han er kjent
for sine kjappe replikker og behagelige radiostemme. På fritiden
hører han på musikk og
booker artister til UKA.
Søker en dame å diskutere
uka-artister med. En babe
på 19 år er foretrukket,
men er du ung til sinns
er det også greit. Har du
lyst til å vite Erik sine
mange mellomnavn eller
se cd-samlingen hans? Ta
kontakt.
Bill.mrk: Samf.

Ole Kristian Rønning, 19 år
85 kg kjekk frekkas fra Oslo. På fritiden liker han
å trene, være med kjæresten og å se på paradise
hotel. Denne gladgutten er sterk, morsom og alltid
110% seg selv. Han savner spenning i hverdagen og
søker derfor lekre byggjenter til en-natts-forhold.
Drømmedama er veltrent, nordisk, selvironisk og har
sans for tørre vitser og ordspill. Så har du lyst på en
uforglemmelig natt, ikke nøl med å ta kontakt.
Bill.mrk: En OK + natt
Mak Cemalovic, 20 år
Denne bosniske sjarmøren fra Voss/Bergen(stryk det
som ikke passer) er ledig på markedet. På fritiden
spiller han i revy og skriver manus til UKErevyen og
perfeksjonerer krykkegangen. Denne populære mannen har 750 venner på facebook, som gjerne vil ha litt
av Mak’s tid, men det han aller helst vil bruke tiden
på er en helt spesiell jente han kan bortskjemme med
bosnisk matlaging, bosnisk brødbaking og bosnisk
massasje. En blond gladjente er foretrukket og hun
bør synes menn som sover er søte.
Bill.mrk: NMG/G-HUSET
Emmi Charlotte “L” Kristensen, 22 år
Denne gledessprederen fra Brumunddal er klar til å gi fra
seg makten i Aarhønen og heller bruke mer tid på dating.
Vil du imponere denne energibunten bør du invitere på
squash-date. Du risikerer å få med en meget dårlig taper å
gjøre, men med god mat kommer det vakre, sjarmerende
smilet på plass igjen. Drømmemannen må være kjekk,
barsk og ha sans for humor. Vil du ha en perfekt husmor
som både kan kokkelere, strikke og vaske, bør du slå til
fort!
Bill.mrk: Første fly til Finland

Hege Bjøndal, 24 år
Søker ikke kjæreste, er opptatt
med å skrive master.
Bill.mrk:
Ikke tilgjengelig
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Interesse/sjekkereplikk sendes til spikers@aarhonen.no . Husk “bill.mrk.”! Så blir det videresendt til din utkårede snarest.11
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Legesønnen svarer

Som legesønn har jeg i oppveksten fått mange spørsmål som; «Du skal vel bli
lege, du også?» og «Ja, du følger vel i din fars fotspor?». Klok som jeg er, forstod
jeg at invasjonen av billig arbeidskraft fra Øst-Europa ville skakkjøre hele bransjen
og styrte unna. Men, selv om jeg ikke endte opp som lege selv, har kunnskapen allikevel blitt overlevert til neste ledd i familien og jeg nyter derfor stor
respekt i det medisinske samfunnet, eller Curriculum Vitae som det heter på latin.

Søt musikk ble sur svie - “Mai 17”
Hei. Jeg har fått klamydia, men jeg blir ikke kvitt det. Har allerede prøvd antibiotikakur og vært
hos legen. Hva kan jeg gjøre?

Byggbangkonsert på Singsakerhjemmet

Kjære Mai, dette er noe mange personlig har kjent på kroppen og vet hvor ubehagelig det kan være.
Klamydia, eller Carpe Diem som det heter på latin, er en seksuelt overførbar sykdom. Noe som får
meg til å tenke at du neppe går på Gløshaugen, da samleie ytterst sjelden forekommer med studenter
herfra. Uansett er løsningen veldig enkel. Det du må gjøre er å overføre sykdommen videre til noen
andre. Dette vil gi infeksjonen nye jaktmarker og dermed miste interessen for deg. Akkurat som i filmen «The Ring», der man må sørge for å vise filmen til noen andre ellers så dør man. For øvrig en
veldig god medisinsk film. God bedring!

Kevin6969,gutt 21 år
Hei, jeg har fått en kjønnssykdom, men skjønner ikke helt hvordan.
Jeg kan nemlig se om en jente har kjønnssykdommer eller ikke,
og ser derfor på kondom som et overflødig produkt. Hva kan ha
skjedd?
- Hei, Kevin! Dette høres merkelig ut. De som har denne
evnen, på fagspråket kalt Qui Pro Quo, slipper som regel
unna kjønnssykdommer. Den eneste logiske forklaringen må derfor være et såkalt Jomfru Maria Tilfelle
(JMT). JMT skjer uhyre sjelden, ca. 1 gang hvert 2000 år,
og rammer som regel kvinner. Det jeg vil anbefale deg
er å unngå horisontal dansing fra i dag til et par uker
etter at symptomene er borte. Du kan etter dette fint
fortsette å bruke synet til og avgjøre dine sexpartneres
helsetilstand. Man bør jo ikke kaste bort en så fin gave.
Lykke til!

Vil jeg noensinne få SK? - Jente 24år
Hei, Legesønn. Jeg har aldri hatt en fin kropp og begynner å lure på om
jeg noensinne vil få det. I årevis har jeg prøvd både slanking og trening.
Hva vil du anbefale?
OK, dette er vanskelig for meg, men jeg må være ærlig: Du vil aldri
kunne få SK! Grunnen er ganske enkelt at du har tykk beinbygning,
altså tykt skjelett. Dette er jo et kjent medisinsk problem som rammer
overraskende mange. Tykt skjelett, også kalt Skeletus Maximus,
medfører også at du er mer utsatt for VK aka Vinterkropp. Lykke til!
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EKSKLUSIVT
INTERVJU MED
PROFESSOR
I UORGANISK
KJEMI,

MARTIN YSTENES
Tekst: Håvard Eggen Kristensen

M

artin Ystenes (58) er gift og
har tre barn, fra to forskjellige ekteskap. Han er professor i uorganisk kjemi ved NTNU,
men er kanskje aller best kjent blant
Byggstudenter for å være kjemilærer
for 1. klassingene på Bygg.
- Jeg pleier å si at jeg er fire timer
eldre enn Bjørn Borg, og de timene
har han aldri klart å ta igjen.

Professor i uorganisk kjemi, Martin Ystenes, stiller
opp til eksklusivt intervju med Spikers Kårner. Han
innrømmer at han har et litt eget forhold til Byggstudentene. Han forteller årsaken til at han begynte
på NTH. Og han bekrefter at han har noen
favorittvitser som fortelles til 1. klassingene hvert år.
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Kjemi og geologi
Ystenes er født i Hammerfest, men
sier han er fra Sykkylven på Sunnmøre. Han flyttet dit da han var 13,
men før han reiste dit bodde han i
Kristiansund, Finnsnes og to steder
litt utenfor Bergen. Navnet Ystenes
har han fra faren som har det fra
Ålesund.
- Jeg er vestlending, men sier at jeg er
kystbefolkning.
Etter gymnaset bestemte
Ystenes seg for å flytte til Trondheim
og begynne studiene på NTH.
- Folk spurte meg hvorfor jeg
havnet opp i Trondheim. Det var på
grunn av tre bokstaver: N. T. H.
Ystenes kan fortelle at han tidlig var
klar for NTH, men at han var usikker på hvilken linje han skulle velge.
Valget stod mellom kjemi og geologi,
men han fant ut at det var lettere å
drive med geologi som hobby enn

kjemi. Derfor ble kjemi faget og geologi hobbyen.
Han ble også interessert i
data da han begynte på NTH, og
programmerte mye på den ene dataen som var tilgjengelig for ham på
skolen. Selv om data var spennende

“Jeg er fire timer
eldre enn Bjørn
Borg, og de timene
har han aldri tatt
igjen.”
		- Martin Ystenes

holdt Ystenes seg til kjemien.
- Jeg ville ha data som verktøy, ikke
som hovedfag.
En kronikk hver uke
Men hva gjør Ystenes etter forelesningstimene?
I tillegg til å undervise i kjemi driver
Ystenes med forskning, men han
forsker mindre nå enn tidligere.
Men han har fortsatt mye
kontakt med naturfagslærere på videregående skoler og media. Ystenes
forteller at da kontakten med media
var størst hadde han en kronikk

hver uke, et foredrag hver måned
og var på radio eller TV annenhver måned. Opptredenene i media
dreide seg om medias misoppfatning
av naturvitenskap, og problemene
intelligente barn har i det norske
skolesystemet.
Om problemene intelligente
barn har i skolen kan han fortelle:
- Jeg opplevde det at når jeg skrev
ting ble det lagt merke til, men det
var ingen ting som var i nærheten av
å gi så mye respons som akkurat det
temaet.
Det førte til at det blant annet ble laget to TV-dokumentarer,
et par korte innslag i TV og flere
oppslag i media. Ystenes forteller at
det ble voldsomt oppstyr rundt en
artikkel han skrev i bladet «Foreldre
og Barn». Daværende leder i utdanningsforbundet hadde misforstått
artikkelen og kommentert den på en
uheldig måte. Ystenes var på ferie da
dette skjedde og forteller at han ble
ringt opp av utallig mange personer.
- Det medførte at jeg ble vekt
klokka 7:00 av den først telefonen
fra media, og telefonen stod ikke
stille fram til klokka 12:00. Først da
fikk jeg spise frokost.
Bilder eller hagen?
Ystenes forteller at han for tiden har
to hobbyer.
- Den store hobbyen de siste årene
har vært fotografering.
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ISLAND: Ystenes er glad i Island, og tar mange bilder på turene sine. Dette
flotte bildet er fra sommeren 2013. 13 000 visninger på Flickr.

SYKKYLVEN: Bilde av Martin Ystenes’ hjemsted. Foto: Martin Ystenes. 45 000 visninger på Flickr.
Han viser ivrig fram noen bilder
av fjellområder på Island, og sier at
favorittområdene hans er Island og
Sykkylven. Han har både kvantitet og
kvalitet når det gjelder bilder.
- Over 100 av mine bilder har over
10.000 visninger og et over 100.000
visninger.
Ystenes får til stadighet spørsmål
om noen av bildene kan brukes.
Så lenge ikke bildene skal brukes
kommersielt tar han ikke noe særlig
betalt for det.
Han kan videre fortelle at
det ikke er så mye penger å tjene på
fotograferingen, men hvis man klarer
å bygge seg opp et navn er det mulig
å gjøre gode penger.
- Det vil aldri bli så mye at det har
betydning for min private økonomi.
Den andre hobbyen til
Ystenes er hagen, spesielt busker
og trær. Han hadde tidligere et ekte
sedertre i hagen, men dette treet
døde dessverre for noen vintre siden.
Sedertrær ligner litt på gran og kan
unntaksvis bli opp mot 60 meter
høyt, men er vanligst i andre deler av
verden.
- Jeg er temmelig sikker på at det
var verdens nordligste sedertre.
Da sedertreet til Ystenes døde i 2010,
ble det sak på tv2.no med overskriften “Vinteren tok knekken på verdens
nordligste sedertre” og ingress “I en
hage i Trondheim har det vokst en
botanisk sensasjon, en blå atlasseder.
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Nå er det bare en brun kvast tilbake.”
I tillegg har han en Giant
Redwood i hagen på Sunnmøre som
kanskje er den nordligste av den
sorten som har blitt så stor. Han kan
fortelle at Giant Redwood kan ha en
diameter på opp til 20 meter, og at
treet hans er 5 meter høyt. Hagen til
Ystenes er cirka 30 kvadratmeter stor,
men er full av busker.
- Der regner jeg med at det er cirka
70 til 80 sorter busker.
Når Ystenes går ut om sommeren er det som oftest i hagen,
men ikke alltid. Han går også mye
på fjellet.
- For den som er vokst opp med fjell
på Sunnmøre så er fjellene i Trøndelag ingen ting. Trønderske fjell er
myrer som det ikke er skog på!

Han antar at han vil kjenne
igjen en tredjedel etterpå, og er lei
over at det er så få han kjenner igjen.
- Det ideelle hadde vært hvis alle
hadde navnelapp foran pulten.

Kjenner igjen en tredjedel
Ystenes forteller at han får et forhold
til nye kull på NTNU, selv om han
har hatt veldig mange studenter gjennom årene som har vært.
- Hver gang man får nye studenter
tenker man at studentene i fjor var
smartere og jentene var penere.
Han forteller videre at det forandrer seg utover semesteret.
- Man føler at man ser på alle når
man står foran klassen, men jeg
oppdaget likevel at halvparten av studentene la jeg aldri merke til. Du tror
du ser alle, men du ser på de samme
hver gang.

Humor
Hva er det som får Ystenes til å le?
- For meg er det alltid ting som har
med logikk å gjøre. Det ene er at
logikken er uventet og i andre tilfeller
er det at logikken er så selvfølgelig at
det nesten blir dumt.
Han forteller om en gang han satt i
kantina og ventet på kaffe. Det satt
en foran han, så Ystenes prøvde sine
poetiske ferdigheter med å si: «Her
sitter jeg med en tom kopp kaffe.»
Svaret han fikk var at han bare hadde
en tom kopp, ikke noe kaffe.
- Ting som er så selvfølgelig at du
ikke tenker på det fungerer alltid

“Over 100 av mine
bilder har over
10.000 visninger,
og ett over
100.000!”
		- Martin Ystenes

som humor.
Ystenes er kjent blant studentene for sine tørre vitser, og kan
meddele at mange av vitsene fungerer
år etter år. Favorittvitsen han forteller
til 1. klassingene er:
«Finnes det basiske syrer? Ja, og
i Midtøsten finnes det til og med
syriske baser.»
- Det er mange vitser, og man kommer på de av og til.
I tillegg prøver han å lage humor
ut av misforståelser i klassene. Han
prøver å lage et poeng ut av det for å
få elevene til å huske det.
- Jo dummere poenget er, jo sikrere
kan du være på at elevene husker det.

morsom historie å meddele kommer
smilet fram. Han forteller at han tidligere drev en del med knallforelesninger - forelesninger der det
gjennomføres forsøk med knallgass.
Men man kan dessverre ikke gjøre så
mange av forsøkene nå lenger.
- For noen år siden var det litt mindre HMS-greier.
Han hadde en student som
var med på å gjøre et forsøk med en
oksygenkanon. Det var et rør som
var cirka én meter lang og 20 cm i
diameter som de hadde en dråpe eter
oppi. Når det blandes med oksygen
og antennes kan det smelle veldig
kraftig. De hadde en knallforelesning med 13 smell, og til slutt skulle
de bruke oksygenkanonen. Ystenes
fortalte den stappfulle forsamlingen

Ystenes og Bygg
-Jeg har et litt eget forhold til byggstudenter.
Han underviste tidligere kjemistudenter, og på den tiden var det mye
klager rundt faget kjemi på NTNU.
Bygg og Maskin hadde kjemi sammen, og problemene rundt faget var
så store at de vurderte å kutte det
ut. Ystenes kom med et forslag til
nytt opplegg for Bygg og Maskin sin
kjemi som ble mer rettet mot stål,
korrosjon og gass. Det var mye fram
og tilbake om hvilke linjer som skulle
		- Martin Ystenes
ha hvilke forelesere i starten.
- For meg var det relativt klart. Jeg
skulle ha Bygg. Det har jeg hatt i alle
år.
i auditoriet R7 at det enten kunne
- Det er alltid bygg som er best
komme et lite «poff» eller et veldig
representert på forkurset i kjemi.
kraftig smell, men at det var vansDette forteller meg at Bygg er mest
kelig å forutsi. De 500 som satt i salen
interesserte i det de skal gjøre.
bare satt og smilte fordi de tidligere
Han forteller at byggstudentene er
smellene hadde vært ganske små.
gode studenter fordi de er lærevillige
- Så kom den jævligste smellen! Det
og lett plukker opp nye ting.
var så vellykket at det var på kanten
til å bli mislykket.
Knallgøy med knallforelesning
Etter smellet var alle smilene fullNår Ystenes blir spurt om han har en stendig borte sier en leende Ystenes.

“For meg var det
relativt klart. Jeg
skulle ha Bygg. Det
har jeg hatt i alle
år.”

GIANT REDWOOD: Et gigantisk
eksempel på en av de mange tretypene Ystenes har i hagene sine.
- Det er kanskje en av de største opplevelsene mine her oppe. Å tørke
bort ethvert glis av 500 mennesker.
Men det kunne vi dessverre aldri
gjøre igjen!
Det var heldigvis ikke et skarpt og
øreødeleggende smell, men mer et
drønn forteller han videre.
- Det er kanskje den mest interessante historien fra tiden min som
foreleser.
Det eksklusive intervjuet begynner å gå mot slutten, og Ystenes
sitter og humrer til den morsomme
opplevelsen.
Situasjonen blir brått snudd
til at Ystenes begynner å stille meg
spørsmål, og intervjuet avsluttes med
at jeg må svare på blant annet hva
som er spesielt med de fire største
innsjøene i Afrika, hvorfor han har et
kart av Afrika hengende på kontoret
sitt og hvor i verden det eneste stedet
der 4 lands landegrenser møtes i ett
punkt befinner seg.
PS: Bildene til Ystenes ligger ute på
www.flickr.com/photos/ystenes/
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Diverse
Andreas (3.) klinte med ukjent jente
på eksamensfesten til andreklasse.

Dina (4.) kom hjem kl. 9 dagen etter
X-russefest.

Petter (2.): “Redacteur Håvard (2.) er
deilig.”

Sofie (3.) og Sondre (3.) ble observert
sammen kl 7:30 tre dager etter siste
eksamen. Det er bare Sofie som bor i
T-town.

Hanne (2.) ble sett vandrende hånd i
hånd med en ukjent gutt en tilfeldig
lørdag i mai. Det er uvisst om denne
ukjente gutten er den samme ukjente
gutten som på kjellerstyrefesten kort
tid i forveien.

Therese (2.): “Vi har bygd en vei, vi
har bygd en vei! Det er helt sykt!”

Henriette (4.) og Martin (5.) forsvant
sammen hjem etter X-russefesten.
Ole Kristian (2.): “Så blir de
stående disse tre, TRO, HÅP og
KJÆRLIGHET, men størst av alt er
BLÅHVALEN.”
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Amalie (3.) ble observert på
butikken med Eirik (5.) dagen før
siste eksamen. Ryktene sier at de
skal ha holdt på siden hytteturen til
Krogjengen.

Håkon (2.) skulle åpne vinflaske, men
knuste den i veggen i stedet.
Mari (2.) og gutt INDØK (2.)
klinte heftig over lengre tid midt på
dansegulvet på DownTown under
eksamensfesten.

Selena Gomez
går dessverre
ikke Bygg,
men det gjør
forhåpentligvis
du!
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Velkommen til Trondheim
Velkommen Bygg- og Miljøteknikk
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