
Energi og Miljø-studentenes linjeavis        2. utgave      2013

Styret tester russeknuter

Nærbilde av Kaizers

EMIL-Festivalen 2013

 
            - En Heltedåd av et Show
                                      Side 4

“GÅrsdagens Helter”

Andreklassinger på våt 
tur til Bergen

10 app’er du ikke visste 
du ville ha

Fylla-intervju på vin, klin 
og vårfest



EMIL-Avis
2. utgave 2013

 
Redaktører
Lovinda Ødegården
Bjørn Erik Rasmussen 

Skribenter:
Bergljot Tjønn
Bjørn Erik Rasmussen
Bård Haga Bringeland
Lovinda Ødegården
Mads Bjørkeland
Martin Lillebo
Vilde Marie Larsen
Ørjan K. Aall

Bidragsytere:
EMIL-Styret
Ingvild Spurkeland
Martin B. Høydal
Ulrik Bjerkeli, ØlKom

Foto:
Astrid Musæus
Kjetil Lindeberg
Kristin Nyland
Sigbjørn Svendsen
Sigrid S. Steien
Tale Bærland
Thomas Veflingstad
Ørjan K. Aall

E-post 
avis@emilweb.no
tips@emilweb.no

 

Innhold 

Klem et tre, 
vann en blomst og 

vær glad i hverandre!

4.  Årets revy: “Gårsdagens Helter”

6.  Nærbilde av Kaizers Orchestra 

8.  Barbering: Det gamle er noen ganger

     det beste

10. 2. klasse på våt tur til Bergen

12. Styret tester russeknuter

15. 10 app’er du ikke visste du ville ha

16. Hovedekskursjon med 4. klasse

17. Oppskrift på suksess:  

      Hvordan spikre en eksamen

18. Høystemt synger våren inn

19. Fylla-intervju på vin, klin og vårfest

21. Klinekart fra vin, klin og vårfest

Leder
Det var den tiden da eksamensangsten kryper oppover ryggraden, alt blomstrer 

og redaktøren bruker avisen som skalkeskjul for å unngå å jobbe med noe skole-

relatert. Noen har kanskje merket at det bare har blitt gitt ut to utgaver av EMIL-

Avis dette semesteret. Dette er grunnet at vi kom så sent i gang med avisen etter 

nyttår, med Åre og tjo og hei. Til gjengjeld er denne utgaven spekket med gode 

tekster, en haug med fine bilder og flere fargesider enn avisen noen gang har hatt. 

“One small step for man ...”

Jeg vil også benytte denne leder til å takke alle som er med på å lage EMIL-Avisen. 

Det burde jeg egentlig gjøre hver gang, men akkurat nå er jeg i det sentimentale 

hjørnet. Jeg har fått mye skryt for de siste avisene, og denne sender jeg videre 

til dere! Dere leverer solid arbeid, og selv de som har sagt “Nja, jeg er fotograf,  

så tekster er ikke min sterke side” har slengt inn gode bidrag til denne tekstbragd. 

Det varmer et redaktørhjerte. Mindre enn 3, mindre enn 3. Takk for et bra år!  

Og til alle kjære medEMILere ønsker jeg lykke til i poser og sekk 

med eksamensperioden og all den frustrasjonen og forargelsen den  

medbringer. Husk at en sivilingeniør får jobb uansett, sånn er det bare.  

Redaksjonen sier “over og ut” for i år!

Lovinda Ødegården, Redaktør

Fra EMIL-lekene 2013 som mangler tekst i denne avisen
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Sladder & Sitater
Lisa Lorentzen: “Juks er 

greit!”(i forbindelse med 

taylorpolynom og riemanns-

summer)

Foreleser Johannes Skaar, 

elektromagnetisme om mys-

tisk eksperiment: “MEN! Det 

er ikke det dere tror! Jo, 

det kommer an på  hva dere 

tror, da ...”

“Hun har så mange voldtekts-

historier!” (Kvinnelig  

andreklassing snakker pent 

om klassekamerat)

“Jeg e’kke full, jeg er 

beautiful” - ei som kom full 

på bussen til Værnes, ons-

dag natt

Høystemtkorist flørtet heftig 

med Tinnitøs etter vårkon-

sert.

Skjeggete komitéleder 

stilte opp tydelig beruset 

på allmøte.

Hilsen Fra Styret

Vi i styret har hatt en spennende periode fram til nå! Ikke bare 

har vi kavet rundt på campus og lekt oss i røde (og én blå) buk-

ser, men vi har også jobbet med fadderperioden. Den kommer 

til å bli awesome! Det er bare å glede seg!

Vi er også veldig fornøyde med gjennomføringen av vår første 

(ekstraordinære) generalforsamling, og vil takke alle som møtte 

opp for å avgi sin stemme. Utrolig stas at vi i løpet av året kan 

føre logobytte inn i EMILs historie. Vi gleder oss stort til lanser-

ingen av denne i jubileumsuken vår i november!

Ellers bemerker samtlige av oss at semesteret har gått lat-

terlig fort, og ønsker med det alle EMILere lykke til med  

eksamensperioden!

Slik:

ser vår kommende nye logo ut! Denne logoen vant overlegent, 

og det var få i tvil om utskiftet av EMILs logo. Den originale lo-

goen var i tillegg ikke tenkt permanent ved dens opprettelse, så 

dét er sagt. Dette blir en logo som skal vare så lenge EMIL lever.
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Det som kanskje imponerte meg mest var den glidende over-

gangen fra sketsj til sketsj uten at det ble noe rot.  Innsla-

gene var både kreative og underholdene, samtidig som de 

var varierte. Vi gikk fra The Sims til Pokémon, telefonselger-

X- Faktor til anti- sjekkekurs mot menn, alle like morsomme. 

Undertegnedes favoritt var Seksualundervisning- Gløs, hvor 

en stakkars nerd får hjelp av en oppegående (antar siv.ing) 

student i hvordan han skal få snøret i bånn under en lesedate. 

Høy latterkrampe- faktor under hofteplassering gitt av f(t)!

Musikken i revyen var også 

imponerende. Revy-bandet 

gjorde en dyktig jobb, og 

tekstene i sangene var både 

morsomme og kreative. 

Høystemt stilte også med 

eget innslag, og creds til 

Martin Høydal som sølvgutt 

og ekornelsker! I tillegg 

smelte RevyKom til med en 

egen rap om eksamensvakt- 

pensjonister, og smeller til 

igjen med en sang fremført 

flerstemt! Undertegnede ble imponert. 

En Heltedåd av et Show
        Forfatter: Vilde Marie Larsen

MediaKoms journalister forhørte seg hos folket, og 

alle de spurte hadde positive tilbakemeldinger. Folk 

var fornøyde, og mange hadde en viss rap som fa-

vorittinnslag. Alt i alt var det en meget bra revy, og 

RevyKom har virkelig noe å være stolte av. Jeg gleder 

meg til å se hva de har i ermene for neste års revy!

Etter uttalelser fra 

årets revysjefer kan 

det meddeles at plan-

leggingen av årets 

Mim(re)revy er godt 

i gang, og det blir et 

show uten like. Med 

en samling av de 

beste og morsomste 

sketsjene fra i år, i 

fjor, og årene før der 

igjen vil nye og gamle 

revyskuespillere gi 

deg en lattermuskeltrening uten like! Mimrevyen finner 

sted rundt EMILs jubileumsuke i november, men det 

er absolutt ikke for tidlig å begynne å glede seg i dag.

”Gårsdagens helter” er en revy jeg sent vil glemme. 

RevyKom har på en fantasifull og leken måte lag-

et en revy full av gode sketsjer og minneverdige 

låter. Revyen bærer preg av gode tekster, solide en-

keltprestasjoner og fantastisk god humor. Selv om 

RevyKom ikke hadde så mange skuespillere som de 

pleier, så klarte de fortsatt å produsere en fantastisk  

forestilling. Alle som deltok var selvsikre og morsomme, 

og det var ikke en eneste sketsj jeg ikke likte.
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ØlKom Anbefaler Porter

Spørsmål
1. Hva synes du om ØlKom sin nye IPA?

2. På en skala fra 1 til 6, hvor mange øl må du drikke før dette ølet smaker godt?

EMILere        anmelder                EMIL-IPA

Geriljakriger/grensevakt/gangstah:

1. Er det dumpster-øl? Jeg sanser 

smaker som Slotts gran, råtne druer, 

hint av kanel. Noe er definitivt råttent.

2. 6/6 øl

Ghostbuster 202:

1. Kan du ta dette bokstavrett? Jeg 

sammenligner ølen med barndommen, 

for barndommen var fantastisk, men 

jeg husker ingenting.

2. 2/6 øl

(I fylla etter hukommelsen ...)

Historikk: Faren min brukte å si: «Porter, det er godt, det!». Porter oppsto i England en gang for 

lenge siden. Broder Tuck, venn av Robin Hood, regnes av enkelte som gudfar til denne populære 

ølstilen. Den har fått sitt navn etter havnearbeiderne i London, kjent som portere, som var veldig 

glad i ølstilen på 1700-tallet. 

Fun fact: Porter har ført til dødsfall! En gjæringstank eksploderte på 1800-tallet og resulterte i fem 

døde, men steg til seks da en stakkar i gaten hadde drukket seg til døde av gratis øl dagen etter.

Karakteristikk: Porter er det opprinnelige mørke ølet. Den bør være litt brent, men skal være svart. 

Det kan ha toner av kaffe, ristet brød, eller sjokolade, for å nevne noe. Litt søt i tonen, men ikke eks-

tremt. En helt vanlig porter beskrives rett og slett ved at den ikke skiller seg spesielt ut i noen retning. 

Tradisjonelt har de ikke noen særlig utpreget humlesmak, men er tydelig bitter.  Det finnes også i dag 

undertyper som Imperial Porter og American Porter, i tillegg til den tradisjonelle typen.

Hva og hvor? Ordentlige portere kan kjøpes på Polet eller i din lokale ølbar. For nybegynnere vil forfat-

terkollegiet anbefale for eksempel Nøgne Porter, Bully Porter og Samuel Smith Taddy Porter. For de litt 

mer viderekommende MÅ dere kjøpe en Midtfyns X-Porter og Gonzo Imperial Porter. Utover disse vil vi 

generelt anbefale å dra til utlandet. Der har de mer. Nam, nam.

Endelig har EMIL fått sitt eget øl installert på tappekran på kjelleren! Skaperverket er brygget av vår egen ØlKom, og 

har er en type IPA (Indian Pale Ale). Men er den så god som komitéleder Ulrik skal ha det til? EMIL-Avis har dratt ut på 

intervjurunde for å høre folkets mening, og har økt vanskelighetsgraden ved å samtidig være en av de som drikker ølet.

Mann i kåpe og/eller golfspiller

1. Syns han e jækle gode

2. 1/6 øl

 Gaffer:

1. Det smaker piss!

2. 6/6 øl

 Six-pence:

1. Den var fantastisk! Utrolig god og 

sterk, og er god på første forsøk!

2. 0/6 øl

Anonym gother/selverklært damemagnet

1. Etter tredje ølen funker den.

2. 3/6 øl

Grillsjef

1. Utrolig god og sammensatt smak, 

kjærlighet ved første slurk!

2. 0/6 øl

Mann i parykk

1. Jeg har alltid drømt om å være dame!

2. ??????
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Kvelden vi har ventet på siden billettene ble kjøpt 

i oktober i fjor var endelig her. Gassmasker skulle 

på, oljefatene trilles frem og breijærsken skulle 

nok en gang flyte ut av munnen på engasjerte 

unge mennesker som vanligvis tilhører helt andre 

geolekter. Kaizers er i by’n!

Som gutt født i Kaiz-

errockens land er jeg 

egentlig fullstendig in-

habil til å komme med 

noen form for objektiv 

tilnærming. For Kaizers 

er best. Imaget, musik-

ken, allsangen, figurene 

og historiene; det er in-

gen som gjør det som 

dem, eller like bra som 

dem. Fra den enkleste 

tone på et piano og Janoves røst til pompøst samar-

beid med KORK har de vist at musikken deres også kan 

bekle alt fra det minste klubblokalet til Oslo Spektrum. 

Med bravur. 

Dette ble min Kaizers-konsert nummer tolv i rekken, 

jeg fryktet også det skulle bli min siste, men heldig-

vis skal undertegnede hjem til Jæren-land og se de 

dunkle barndomsheltene én gang til før de tar ”pause”. 

Forventingene var på topp og jeg blir aldri skuffet. 

EMIL hadde som eneste linjeavis egen fotograf med 

pressepass (Red.adm: Dette må bare fremheves i fet 

skrift). At han klarte å egle på seg vakter og andre 

”seriøse” fotografer vitner om en fantastisk vilje til å gå 

den lille ekstra biten for ta bra bilder samtidig som man 

konsumerer alkohol.

Nærbilde av Kaizers Orchestra
  Forfatter: Mads Bjørkeland

Konserten på Samfundet var faktisk en av de bedre kon-

sertene jeg har vært på. Det var en kveld for de første 

som sikret seg billett til konsertene, og gjerne også den 

største blodfan’en. Kaizers la seg gjerne på en smalere 

linje enn under en 

”normal” konsert 

og spilte lite kjente 

sanger som b-sporet 

“Tokyo Ice til Clem-

entine” og den ikke 

fult så ukjente, men 

skjulte skatten “170”. 

Det hele ble toppet 

med stepping, hese 

røster blant publikum 

og en Janove som ba-

det i publikum i kjent 

gjennomsvett stil. 

Som totalt partisk gir jeg terningkast full yatzi og sier 

til alle som ikke har opplevd dette bandet i levende live: 

Dere går glipp av noe virkelig stort!

Foto: Ørjan Aall (med pressepass)
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Ein Kaizersfan Si Forteljing
  Forfatter: Ørjan K. Aall

Eg har i dag vore Kaizersfan i nøyaktig 3666 dagar og 

dette er mi forteljing. Det heile starta etter at mamma og 

pappa hadde vore på konsert. Pappa fortalde med Røed-

Ødegaard-entusiasme om karar i gassmasker, som dundra 

laus på oljefat og hamra laus på pumpeorgel. Auga mine 

vart store som oljefat og som gåve frå konserten fekk eg 

to CD’ar. Det var Ompa til du dør og Evig pint. Eg hugsar 

framleis korleis det grove, resirkulerte papiret på omslag-

et til Ompa-albumet kjendes mellom fingrane. I ettertid 

tykkjer eg at det ikkje akkurat var veldig ”11-årsvenleg” 

musikk, men eg vart hekta.

Songane gjev meg framleis frysningar den dag i dag. Men 

som mange andre Kaizersfans, er det dei gode gamle 

som er tingen. Songar som “170” og “Dekk bord” er akutt 

gåsehudmusikk. Og det var desse songane eg vaks opp 

med og som prega barndomen min. Å springe på trenings-

tur med “Bak et halleluja” ser kanskje litt rart ut, men det 

er jævla effektivt.

Men ein kan ikkje alltid vera lika hardcore fan. Botnpunk-

tet for Kaizerfanen i meg, var då eg enda opp med å gå 

på Turboneger i staden for Kaizers Orchestra på Målrock 

i Årdal. Og ja, me har ein eigen festival som skal frem-

ja musikk på dialekt. Det skal seiast at eg angra hardt 

og inderleg på at eg prioriterte “All my friends are dead” 

framfor “Evig pint”, i seinare tid. For eg hadde endå ikkje 

sett Kaizers live og det skulle gå fleire år før eg fekk mo-

glegheita igjen. Fire år seinare hadde både eg og Kaizers 

kryssa av datoen 28. april 2012 på kalendaren.

I mellomtida kom eg meg gjennom vidaregåande og 

orkesteret byrja så smått å presentera hovudprosjektet 

deira, Violeta, Violeta. Opninga av ballet kom i form av ei 

tevling der alle kunne gjera sin versjon av “Hjerteknuser”, 

før Kaizers sjølv sleppte originalen. Som marknadsføring-

staktikk var det genialt, og resultatet vart fantastisk. Ein 

av dei flottaste versjonane eg har høyrd, var Rollfas cover. 

Songen vart nytta i minnevideoen til ein av gutane som 

fraus i hel ei vinternatt i Finnmark, på ein scootertur i 

2011. Ein song som er tenkt framført på breiaste jærens-

dialekt vart presentert på ekte nordnorsk og samisk. Ein 

nydeleg versjon som er verdt å høyra.

Men no var det klart for konsert. Eg budde for tida i Lo-

foten der eg gjekk på folkehøgskule, og Kaizers fekk lyst 

til å ta turen nordover. Ikkje mange dagane før me skulle 

reise, tok me eit stopp innom den lokale Esso-stasjonen 

for å kjøpa burgar. Gøymt mellom Rolf-Gunnars slagers og 

fjorårets listefyll stod Våre Demoner. Eit myteomspunne 

album som vart utgjeve i avgrensa opplag og berre seld 

i ei veke. På ein eller anna måte hadde dette eine eks-

emplaret rota seg opp i Gokk på ein liten bensinstasjon i 

Svolvær. Eg heiv meg på telefonen for å få bekrefta fun-

net, samt å skryta litt til bror min. Då eg så la på og 

snudde meg tilbake mot CD-hylla var den heilage gral 

forsvunne. Etter kvart såg eg at den hadde hamna i neven 

på ein kompis frå Karmøy - der menn er menn, og sauer 

er redde. Takk, Harald … 

Trass i høg stemning på veg mot Harstad og konserten, 

sank han relativt fort då me kom inn i lokalet. Der vart 

me møtt av ei innandørs kunstgrasbane og eit publikum 

beståande av fulle, gamle nordlendingar og hjarteknusar-

jenter. Eg klarte tidleg å terga på meg stort sett alle desse 

jentene ved å stå framføre dei. Det vart ikkje betre av at 

klokka mi plutseleg hadde ein stor dått med blondt hår, 

som tidlegare hadde tilhøyrd ei av jentene. Oppsummer-

ing: Kaizers var konge, publikum var teite.

Hittil siste kapittel i mi forteljing utspela seg her i T-town. 

Det starta godt med vors i samband med kjemi-forkurs. 

“Dr. Mowinckel” og “Philemon Arthur and the dung” fekk 

herja fritt heile kvelden. Seinare skaffa EMILs private 

platepushar, Ville Marie Larsen, Violeta Violeta trilogiens 

avslutningsalbum før kan kom ut for sal. Det heile toppa 

seg då den same Ville Marie ordna fotopass til meg på 

Kaizers-konserten i mars, som fotograf for EMIL-avisa. 

Konserten var som DJ Broiler ville ha sagt: ”Helt magisk!”
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Barbering - Det gamle er noen ganger det beste
  Forfatter: Martin Lillebo

Dagens barberindustri har gått i samme retning 

som mye av matindustrien. Det er mye penger å 

tjene på økt kilospris, redusert kvalitet, og hele kon-

septet med å for hver “nyhet” gi oss mer bannskap 

og mindre valuta for pengene. Jeg vil promotere et 

barberalternativ som jeg tør påstå fungerer bedre 

i lengden for både deg, lommeboka di og miljøet. 

Stikkordet er tradisjonell våtbarbering!

Først et lite utbrudd: Om Gillettes lovnader om at hvert 

av de nye produktene de lanserer gir forbrukeren en 

enda bedre barbering enn forrige produkt, så hadde vi 

alle raket av oss både hud og knokler ved første blad-

strøk for lenge siden. Bestefar så nemlig nokså fjong 

ut han også, helt uten hjelp av en pentuppel blade vi-

brating sensation-høvel med romskip-design. Prisene 

til sistnevnte produkt er også av en annen verden, og 

mange av dagens moderne produkter som ikke på en  

direkte måte er kreft på boks, slik som skum/gel-trykk-

boksene, er et direkte plastbefengt bruk-og-kast-kniv-

stikk i miljøets allerede benskjøre rygg. Nå som jeg er 

ferdig med å knytte min verbale neve mot kapitalismens 

skruppelløse svindlere som utnytter oss uvitende for-

brukere, vil jeg begynne å fortelle litt om hva som har 

fungert for så mange før, og som fungerer så bra for meg 

og mange andre: Barbering med DE-høvel. 

DE står for Double Edge, og betegner det lille flate bladet 

med knivegg på begge sider. Fremfor å tilpasses med 

plastikk for å kun passe en bestemt høvel, er de uni-

verselt utformet til å passe enhver DE-høvel fra alle 

som produserer disse. Dette betyr igjen at konkur-

ransen er høy, og prisen følgelig lav. Svenske 

Derby er et kjent merke, og er ikke så skarpe 

at nybegynnere skremmes fra å bruke dem.  

Astra (som er fra et land som ikke lot seg google 

så lett), er etter undertegnedes mening akkurat 

passe skarpe. Japanske Feather sine blader er nin-

ja-skarpe, og sies å være det kvasseste på marke-

det. Høvelen det er snakk om er ikke en kniv, men 

den T-formede tingen av rustfritt metall du ser 

tøffinger bruke på gamle filmer. DE-høvelen ble 

opprinnelig lansert under navnet “Safety 

Razor“ av en grunn, og det er 

en myte at blodet 

spruter mot baderomsspeilet så fort man hikker under 

barberingen. Bare man passer på å fukte ansiktet godt 

i varmt vann og tilføre barberskum for å åpne porer og 

mykne hår, samt ha et godt håndlag og vettet i behold, 

så skjærer man seg ikke. 

Mange synes at tradisjonell barbering gjør at det som før 

var en kjedelig plikthandling er blitt til en mer interes-

sant, behagelig og avslappende ting å gjøre. Det som før 

gikk ut på å smøre en blå jurpe utover ansiktet for så å 

skrape det av med en fembladshøvel som tettet seg og 

måtte skylles for hvert strøk, er nå en aktivitet som kan 

minne mer om en hobby, og som ikke tar mange minut-

tene ekstra. Det er typisk for høvelen, barber-såpen, 

-kremen og -kosten å holde høy kvalitet på både mate-

rialvalg og ingrediensinnhold. De fungerer også ofte som 

brukskunstobjekter i seg selv; jeg har kollektivets kul-

este baderomsskap. I tillegg til kvaliteten kommer også 

mangfoldet. Barberproduktene på super’n lukter såpe. 

Tradisjonelle barbersåper kommer i så mange dufter 

at det ikke er plass til å nevne alle - men et knippe er 

eukalyptys/mentol, mint, diverse sitrusfrukter, mandel, 

lavendel, sandeltre, kokosnøtt, og mer spesielle dufter 

som vellagret whisky, pipetobakk og nyhogget tømmer. 

For de prisbevisste er enhetsprisen høyere, men bruk-

sprisen er lavere. Høy enhetspris fordi produsent-

en ikke fyller produktet sitt med  

markedets billigste kjemi-

kalier for å holde produks-

jonskostnadene nede, og 

lav brukspris fordi blader 

er billige, barbersåpen  

varer i månedsvis, og høvel-

en kan du testamentere  

videre til din førstefødte. Et 

genialt knep i nyere industri 

er å produsere billige produk-

ter med kort varighet. Slik blir 

vi abonnenter på slagget de har 

på samlebåndet, samtidig som 

vi ikke tenker på at det er ganske så 

dyrt i lengden. En ordentlig barbersåpe 

koster litt over hundrelappen, men til 

gjengjeld varer den i månedsvis. 
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Selve barberingsteknikken er lettere å lære gjennom en 

av Youtubes utallige how-to-videoer. Mantic59 sine an-

befales. Stikkordet er imidlertid lett grep og korte strøk.

For å lage skum trenger du barberkost. Kosten pisker 

opp såpen eller kremen til skum, løfter hårene under 

påføring, og renser samtidig huden for døde celler og 

annet rask. Man ser også ut som James Bond i Skyfall 

når man skrubber på seg skum med den. Barberkoster 

fås med plast-, svinebust- og grevlinghår, hvor grevling-

hår ofte går for å være best. En ordentlig barberkost er 

i likhet med høvelen laget for å vare lenge, så det kan 

være lurt å undersøke litt her for å velge en 

man blir fornøyd med. Styr i alle fall unna 

den billigste plastbørsten, for den vil ødelegge 

mye av gleden ved barberingen.

For dere som ikke har behov for å barbere an-

siktet, men kanskje fokuserer på leggene 

i ny og ne, så har jeg ingen egenerfaring 

her. Logikk tilsier imidlertid at 

ethvert redskap skikket til 

å trygt kunne strykes langs 

halsens hovedpulsåre fint 

kvalifiserer til å få ethvert 

bein til å skinne uten proble-

mer. Det er kanskje overdrevent å kjøpe en skikkelig 

DE-høvel til dette - men ordentlig barberskum kan i 

alle fall fint skrapes av med plastpinnen fra nærbutik-

ken, og det finnes barberkremer som ikke krever en 

tilhørende barberkost. De kan fås med roseduft. Og 

kakaoduft.

Med et stikk til et par EMIL-komiteer er det også verdt 

å nevne at produktenes lange kvalitet, varighet og lave 

bruk av emballasje gjør dette til et miljøvennlig valg, 

og at alt var meget bedre før. Jeg avslutter med et sitat 

fra Barbershop.no, som også er en veldig god norsk 

nettbutikk med mange gode beskrivelser og ikke 

minst kundeomtaler om produktene sine. Du 

sparer allikevel penger på å lete frem mange av 

de samme produktene på Ebay og andre steder. 

Spesielt blader. 

Dersom du hadde sagt til en person for 100 år 

siden at du barberer deg med en høvel som har 

fem blader og vibrerer, tror du ikke han da ville 

spurt deg om du kutter deg mer? Det handler 

altså bare om å ha frykt for det ukjente. Prøv 

noe nytt og se tilbake i forundring over hvorfor 

du ikke prøvde dette før!

Stillingsannonse: Grautrådet søker sekretær
Grautrådet er en tenketank for verdens store utfordringer som møtes hver fredag  
gjennom semesteret. Arbeidsopgavene vil gå ut på å føre referat gjennom Graut-
rådets møter mellom 11:00-13:00 på fredager i Magneten. Etter endt møte er det  
systematisering og utsending av referat til Grautrådets medlemmer. Arkivering er en naturlig del  
av det ukentlige arbeidet.

Du bør være:
 - Selvstendig og ansvarsbevisst
 - Faglig sterk
 - Løsningsorientert
 - Nøyaktig og systematisk
 - Samarbeidsvillig og fleksibel
 - Serviceinnstilt
 - Villig til å tilegne deg ny kunnskap

Lønn utbetales i graut en gang i uken.
For mer informasjon ta kontakt med Grautrådets personalansvarlig, Ole Bjørn Warvik, på 
obwarvik@stud.ntnu.no.
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Andreklasse har nå vært på tur til Bergen, og 

tradisjon tro var klasseturen en eksplosiv og 

våt opplevelse som Bergen sent kommer til å 

glemme. Rundt 95 lys våkne (legg merke til den 

kraftige ironien) hoder møtte opp foran hoved-

bygget klokken 04:45 på onsdag den 17. april, og 

samtlige enten snorket eller hatet livet på bus-

sen til flyplassen.

De første dagene ble for- og ettermiddager dedikert 

til bedriftsbesøk og VM i power-naps, hvor mange av 

oss gjorde solide prestasjoner. Disse dagene besøkte 

vi Karsten Moholt (AS), Sweco, BKK og Statoil, og alle 

besøkene var en jackpot av forelesninger og kaffe. Hel-

digvis ble det vist stor forståelse for vår nattlige aktiv-

iteter, og foredragsholderne gjorde en god jobb med å 

holde oss våkne.

Så, hva slags eventyr begikk vi oss ut på? Hos Karsten 

Moholt fikk vi se store (!) komponenter til reparas-

jon; generatorer og pumper og motorer strødd rundt 

i et enormt verksted. Vi så også den mindre delen av 

Karsten Moholt, der det var mye av det samme i mind-

re skala (Og spoler. Så mange spoler!), men med flere 

plakater av nakne damer på veggene. Vår guide som 

hadde vært i bedriften i mange tiår opplyste om at “Jo, 

det er en mannsdominert bedrift, men damene kan jo 

vikle spoler!”

Hos Sweco fikk vi lunsj servert med foredrag på siden, 

og deretter bar det ut i byggeprosessen til det kom-

mende Høgskolen i Bergen. Iført hjelm, refleksvest og 

sko i en størrelse som var fem numre for store for en-

kelte, trasket vi rundt i alle mulige kriker og kroker 

En Væskefylt Klassetur til Bergen
  Forfattere: Bjørn Erik Rasmussen og Lovinda Ødegården

av det uferdige bygget. Det kommer sikkert til å bli 

kjempeflott, ettersom det blir kantine, bibliotek, aula, 

grupperom, idrettshall og utested (?) - alt i ett bygg!

På torsdagen ringte (takk og lov!) alarmen en god del 

senere enn den forrige dagen. Dog, det var et par kle-

ine fjes å se på VilVite-senteret der BKK hadde planlagt 

en morsom økt for oss med foredrag, konkurranser, 

tøffe mentometer-utfordringer og lek og moro med de 

andre barna i utstillin-

gen. Det gikk i hjernes-

canning, Tetris-oljebor-

ing, solcelledrevne fly, 

refleks-test, og mang 

en kropp fikk prøvd 

ut syklemusklene 

og g-kreftene på  

“Sentrifugalskapen”. 

Og for ikke å snakke 

om burgerbuffet til  

lunsj! Ingen klagde på 

noe annet enn regnet.

Siste besøk var hos Statoil, og oppmøtet til bussene 

var satt til 07:30. En fantastisk morgen for den store 

bestanddelen av EMILerne som hadde vært ute kvelden 

før! Til tross for dette stilte så å si hele gjengen opp i 

tide, og bussene rullet avgårde mot Mongstad. Statoil 

skjemte oss bort med frokost og kaffe til alle mann, 

så mestparten fikk med seg foredragene deres. Etter 

en helt sinnssyk lunsjbuffet bestående av blant annet 

brødskiver med uendelig pålegg, kyllinglår, vårruller, 

peppermakrell, pastasalat, grønnsaker, risgrøt, taco og 

DONUTS, fikk vi en buss-omvisning på Mongstad. 

Journalist Lovinda spurte en av guidene om en av de to 

metodene for fanging av karbondioksid var bedre enn 

den andre (aminer VS. ammoniakk). - Deeet kan jeg 

ikke si noe om, uttaler vår guide. - men de har en viss 

peiling, ja. Statoil holdt godt på bedriftshemmelighet-

ene denne gangen. Litt skepsis oppstod hos enkelte, 

ettersom metodene på forskningssenteret går ut på å 

fange CO2, se hvor mye de klarer å fange, og slippe alt 

sammen ut igjen. Vi gleder oss til de lagrer den også! 
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Hørt i Bææærgen
EMILers sko ble forvekslet med 

vernesko hos Sweco.

Redaktøren var bare én av få 

som ble kastet ut av utestedet 

Tidi på fredag kveld.

“Æ leve et sykt liv, syke ting 

skjer med mæ.” - syk andrek-

lassetrønder

“Jeg ser for meg en sekt der de 

har en jomfru i kjelleren som 

alle har vært bortpå. JO, jomf-

ru teller om alle gjør det rett 

etter hverandre!” - Styremedlem 

om den ideelle sekt

Halsten sier tilfeldig etter 

lang stillhet: “Så, dere val-

gte å dra på ekskursjon i ste-

det for Justin Bieber?”

“Du skal ikke være med på rom-

met, da, Halsten?” - Halsten 

får et tilbud han ikke kan si 

nei til av en mannlig andrek-

lassing en sen onsdagskveld.

“Studenter er som dyr, de spis-

er seg i hjel dersom de ikke 

blir begrenset” - Om åpen buf-

fet på Statoil Mongstad 

“Ikke gjør det, da sender vi 

deg til MONGSTAD!” - Statoil 

gjør inntrykk

“Det viste seg at de hadde en 

øvre aldersgrense på 30 (50?) 

år, så jeg kom ikke inn ...”  

- Halsten

Tradisjonelt er Bergensturen strengt tatt ikke en edru tur, og 

det var den ikke denne gangen heller. På kveldstid ble hostell-

rommene forvandlet en sentral for konsumering av alkohol og 

hemningsløse vorspiel. Noen klager ble det her og der, men in-

gen ble skadet - og det er jo alltid det viktigste? (Se baksiden 

for en av de skriftlige klager mottatt grunnet bråk.) En del heft-

igere ble det når folk fant fram til drikke med studentpriser på 

byen, noe som uten tvil har spist mye av mange allerede tynne 

lommebøker. Enkelte tok også et par rolige kvelder, der de for 

eksempel spiste middag med bekjente bergensere, mosjonerte 

bort kleinheten på Fløien, eller dro med vår studieveileder på en 

runde “Fantasi”. Ryktene gikk dagen etterpå om at Halsten tapte 

mot tre jenter, men EMIL-Avis avslører intet. 

Alt i alt var klasseturen vår akkurat det folk hadde forventet; 

et badekar av uvante mengder regn, rikelig mengder øl og 

høy konsumasjon av vann dagen derpå. Ekskursjonskomiteen 

har vår alles takknemlighet for en bra tur som bidro til gode  

opplevelser og en mer sammensveiset andreklasse.
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Styret Tester          
               Russeknuter
Nok en gang har styret testet uvanlige ting, og 

denne gangen testet vi hvordan det ville vært å 

være russ på vårt elskede campus, Gløshaugen. 

Én hel dag vandret vi rundt, lengtende etter å få 

knuter i russeluene våre. Dagens russeknuter var 

som følger:

• Spise fredagsgrøten på 2 minutter

• Ha en hel Hubba Bubba-pakke i munnen i 10 min.

• Kline med et styremedlem fra en annen linjeforening

• Pirat-taxi på Stripa

• Kidnappe en person fra forelesning

• Spise en SiT-baguette på fem biter

• “Lambo” med øl

• Gå i russeklær en hel skoledag

Fredrik: Dette var en test jeg helt ærlig kan si at gledet 

meg skikkelig til, nemlig en dag hvor jeg kunne være 

russ igjen. Endelig kom en dag hvor jeg kunne dra på 

meg de skitne, illeluktende buksene uten å skamme 

meg, og det er vel drømmen til alle studenter? Når det 

gjelder gjennomføringen av testen ble jeg heller skep-

tisk. Det slo meg at kleinheten kom i mang en form. 

Jeg nevner i fleng: 1) Russebukse utenfor russetiden.  

2) Testen foregikk på campus klokken 12 på en helt van-

lig fredag. 3) Vi måtte selvsagt ha med oss en boom-

blaster (noe annet enn fullt volum fantes ikke). 4) Vi 

måtte være gira. Supergira. Men når vi først gikk igang 

følte jeg meg med ett to år yngre, og brydde meg svært 

lite om alt akkurat der og da. Når det gjelder favoritt-

knuten som vi tok denne dagen, må det vel være kidnap-

pingen av en lite villig førsteklassing. Da kom minnene 

strømmende!

Mari: Gaaad! Til tross for at jeg fremdeles er godt gjen-

kjennelig på min ustabile gange, var det denne gangen 

en helt annen grunn til at jeg ikke kom meg i russe-

buksen da Gløs-knutene skulle gjennomføres. Jeg nemlig 

fanget oppe i skogen i Dragvoll-området, hvor vi i NTNUI 

Badmiton arrangerte ungdoms-NM. I og for seg veldig 

artig det, men sykt kjipt å gå glipp av årets moro! Jeg 

hadde da med meg russebuksen i sekken, men anlednin-

gen bød seg aldri til å stikke unna, og jeg måtte slukøret 

innse at russeknuteslaget var tapt. Det må nevnes at jeg 

hadde det ganske greit der jeg var som sjefskampop-

pleser. Faktisk var dette første gang jeg fikk skryt for å 

snakke tydelig, så det var en stor dag! Jeg har ikke så 

mye å si angående russeknuter, men jeg tror det gikk bra 

for de andre, om jeg skal tro alle Snapchat’ene jeg fikk 

i løpet av dagen. Ikke at det gjorde situasjonen bedre.

Kristin: Så var det  

dagen hvor alle mann 

skulle gjenfødes som 

russ og hoppe i den 

røde dressen (bortsett 

fra Fredrik, med en blå 

variant som minnet 

mer om et strippeplagg 

enn en heldress) for å  

knekke x-russeknutene 

vi hadde plukket ut. Det 

var klart for å bringe 

minnene fra RÆSSETIIIDA til live! Som hos russ flest 

var selvtilliten på toppnivå da jeg shufflet i meg fred-

agsgrøten som en helt. Er kanskje minstemann i grup-

pen, men jeg vant lamborunden LETT - jævlig fornøyd 

med det! Det var ingenting som kunne stoppe oss da vi 

godt padda kravlet oss oppover ute-Stripa, mens “anti-

heroes” gikk på repeat på boomblasteren! Men russetid 

handler jo ikke bare om å gå ned på kne, men også om 

å spre god stemning. Og det var en gira gjeng som fikk 

samtlige med på rulling nedover Stripa, enten det var 

frivillig eller ikke! Heftig shit!!! Dagens prestasjon, by 

far, var vel å se Hokstad spise SiT-baguette på fem biter; 

makan til storkjefta trønder skal man lete lenge etter. Og  

apropos kjeft, det var flere som fikk den stuffa! Astrid, 

for eksempel, fikk kjeften full da hun råklina med en  
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annen linjeleder (red. adm: Merkelig nok ble det ikke 

sendt inn noen bilder av dette)! Men ellers var det 

skuffende lite action på russen denne dagen. Til tross for 

at jeg stilte villig og forberedt, ble det hverken kongling 

eller sexing i katakombene ... Men hey, det er jo X-russe-

fest snart! #GAME

Kristian: Dette var noe jeg hadde gledet meg skikkelig 

til! Jeg fikk på meg russebuksa og konstanterte med et 

stikk av sorg at det var lengre siden enn jeg trodde, at 

jeg var russ. Russetreffet på Gløs startet med at vi rul-

let ut av heisen og inn i Glassgården. Fredrik i en han-

dlevogn og alle i russeklær. Halsten så oss og så bare 

middles fornøyd ut med russe-invasjonen. Første Gløs-

style knute var en porsjon fredagsgrøt på 2 min. Bitch 

please, det var ikke mye til challenge. Jeg ble naturligvis 

først ferdig og kunne konstantere at de eldre fortsatt var 

eldst. Resten av styret skulle så krabbe opp “gata” uten-

for Stripa. Det slapp jeg, fordi jeg kunne sprade stolt 

rundt som russe-studass i øvingstime (OK, det var litt 

flaut). Jeg valgte likevel å tro at alle egentlig så opp til 

meg selv om det inntrykket ble spolert litt av enkelte 

spydige kommentarer fra noen førsteklassejenter. Etter 

en rolig recap av dagen og en runde med Hubba-Bubba 

tygging (den knuten skjønte jeg ikke) var det tid for da-

gens siste knute. Som en vri på “Big Mac på to biter”-

knuten skulle jeg ta en SiT-baguett på fem biter. 

Valget falt på en club sub. De andre i styret prøvde 

å sette meg ut med umodne tilrop av typen “se så 

storkjefta” eller “han er vant til å gape over mye, 

ja! (Høhø!)”. Årets mest ubehagelige russeknute 

gikk til slutt ned, og det var på tide å henge fra seg 

russebuksa til X-russefesten.

Astrid: Det ligger en egen godfølelse i det å dra 

fram russebuksa i april, så da testing av russeknuter 

ble lagt på bordet, var det til stor glede for samtlige 

styremedlemmer. Vi skaffet oss van/buss og anlegg 

i form av handlevogn og boomblaster og rulla ut av 

heisen med “Antiheros“ (russelåta til STYRET-13) på 

fullt. Møte med en gruppe videregåendeelever og et 

steinansikt av en studieveileder fikk oss fort til å 

skru ned ned volumet og tusle forsiktig ut. Etter en 

fredagslunsj på tre minutter, grøt på to og øl på ett, 

fikk vi igjen nok mot til å krabbe oss ned Stripa og 

dra på styrejakt gjennom diverse kontorer. Et par 

bomturer måtte til, men så traff vi blink i realfags-

bygget og både min og Kristins helg var reddet!! 

Det ryktes at den minste frøkna spurte spurte pent 

om han kunne vise henne katakombene, dog uten 

hell. Russen-09, -10 og -11 gjorde Gløshaugen til 

et utrygt sted denne fredagen og var godt fornøyd 

med innsatsen da de slang seg ned i sofaene på 

kontoret for å se på Kristian spise baguett og sam-

le nye krefter til den kommende X-russefesten. Vi 

gleder oss STORT.

Tale: Russetiden på Gløs var akkurat slik den 

skulle: Solen skinte, snøen hadde nesten smeltet, 

og jeg var i tidenes verste form med feber, hoste 

og nesten uten stemme. Men da jeg åpnet døren 

til EMIL-kontoret var den dårlige formen glemt 
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på et blunk (Ibux og øl kan fikse det meste)! 

Stemningen var på topp! Fredrik var russe-DJ, 

alle var nesten nakne (spesielt Fredrik som 

nesten ikke hadde noe russedress igjen?!), og  

Kjetil/Instakongen tok bilder til den store 

gullmedalje.  Det eneste som manglet var 

russefrakken til Pus – sykt skuffende(!!!!!!!!!). 

Dagen ble fylt med goood stemnig, klining, 

den kvalmeste fredagsgrøten noen sinne, han-

dlevognkjøring, kidnapping av Arnesen, og 

mange KLEINE samtaler. Vi møtte for eksempel 

på flere som lurte på om vi tenkte å begynne 

på Gløs til neste år. Jeg fikk æren av å kåre vår 

egen russelåt, så ”Antiheroes” gikk for fullt på 

boomblasteren dagen lang. Jeg er fortsatt litt 

skuffet over at ingen tok kongla i katakombene 

eller gullkongla oppe i Alfred. Forbedringspo-

tensiale til X-russefesten! Kan love at hele 

EMIL-styret kommer til å stille på den – for selv 

om det var over middels kleint, var det SYKT 

morsomt å være russ igjen!

Kjetil: I utgangspunktet gledet jeg meg til å teste russeknutene. Det var først da jeg trasket opp mot Gløs med vårsolen 

i ansiktet og uvanlig mange studenter rundt omkring meg at skjønte hvor idiotiske vi kom til å se ut. Tvilen var på plass. 

Den gikk riktig nok over selv om vi måtte gjennom en del pinlige øyeblikk. Det å trille med handlevogn og boomblaster 

på full guffe ut av heisen til en forskrekket studieveileder som snakket til unge og lovende VGS-elever, kan vel fort 

nevnes som dagens kleineste øyeblikk. Men når vi etterhvert ble litt varme i trøyene ble det faktisk ganske morsomt. 

Vi tok ikke oss selv høytidelige lenger og begynte å akseptere rollen som kramperuss. Russeknuter ble runda i fleng 

og stemningen var god. Vi rullet rundt Gløs i vår trofaste handlevogn mens vi pumpet “Antiheroes” ut på full guffe fra 

boomblasteren. Sangen ble fort kåret til vår russesang, siden vi uansett ikke klarte å sette på noe annet. Når dagen 

var omme hadde vi virkelig gjenopplevd russetiden. Dagens stikkord: Øl, musikk, kidnapping, kleine stunder og alt for 

kjapt matkonsum.
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Med dagens smarttelefoner finnes det uendelige 

muligheter for å gjøre hverdagen lettere. Her er 

en liste over 10 apper du kanskje ikke trodde du 

trengte, men som sårt er savnet på telefonen din.

1. Radioresepsjonens Oneliner App

Klein stemning på fest, og du trenger noe å bryte isen 

med? Radioresepsjonen har laget en vitse- app, som gir 

deg onelinere du kan le av. Følger også med egen ”bada- 

bisj” knapp for ekstra stemning.Kanskje den morsomste 

appen jeg eier! Pris: Gratis! 

2. BandInTown

For de som liker konserter finnes det en app hvor du kan 

velge ut hvilke sjangre av musikk du liker, også blir du 

oppdatert når slik musikk blir spilt der du er. Pris: Gratis! 

3. Zombies, run! 

Sliter du med motivasjon mens du er ute på løpetur? 

Løp fra zombier! Denne appen kombinerer lydbok og 

eventyr, og transformerer den kjedelige løpeturen til en 

kamp om livet. Plutselig må du løpe fra zombier, samt 

løpe til forskjellige destinasjoner for å  ”plukke opp” 

våpen og gjøre diverse oppdrag. Kreativ løpeapp! Pris: 

28,00 kr

4. Soundhound

Vi har alle hatt den følelsen. Å høre en sang på radio, og 

så lete for alltid på nettet for å finne den, med kun noen 

få ord fra teksten  som hjelp. Bruker du SoundHound 

trenger du bare holde telefonen opp til musikken, så 

finner appen sangen for deg. Pris: Gratis 

5. WolframAlpha

En app for de krisetilfellene hvor du må regne 

ut kompliserte integraler på minst mulig tid.  

Pris: 28,00 kr

6. Mixology

Oversikt over de fleste drinker du kan tenke deg, 

med full oppskrift. Ideell for fancy fester. 

7. GifBoom

Ingenting er morsommere enn å lage sin egen GIF! 

Bruk kameraet og lag morsomme, små filmer du 

kan dele med venner.

8. BoothStache

FatBooth og OldBooth er gårsdagens nyheter, 

nå er det BoothStache som gjelder! En ordentlig 

bart er obligatorisk når man bor i bartebyen, og i  

tillegg skaper du fantastiske profilbilder!

9. SMS RULETT

Alltid en slager på vorspiel. Garantert fylleangst!

10. TrønderTaxi

Denne appen gir deg mulighet til å tilkalle en taxi 

uansett hvor du er i Trondheim. OBS! Fredag og 

lørdag kveld blir du bedt om å gå til nærmeste 

taxi-holdeplass, heldigvis har appen innebygd kart-

funksjon.

10 App’er Du Ikke Visste Du Ville Ha
  Forfatter: Vilde Marie Larsen
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16. mars var ventetiden for fjerdeklassingene (og 

noen heldige femteklassinger) over, og vi dro i to 

puljer til Japan. Med Thai Air var det litt mer luksus 

enn vi er vant til med SAS: Asiatisk mat, åpen bar og 

så mye cola du bare kunne drikke! Noen var litt hel-

digere enn andre på ankomstdagen og fikk nesten 

hele søndagen i Tokyo. Ellers ble søndagen brukt på 

dusjing, spising og en tidlig kveld før den første da-

gen i Japans hovedstad med faglig opplegg.

På mandagen ble vi delt i to og sendt til enten Tokyo  

Institute of Technology (ikke forkortet til “TIT”, men To-

kyo Tech) eller Advanced Industial Science and Technology 

(AIST). Her fikk noen se på roboter mens andre så på solcel-

lepaneler og superdatamaskiner. En lærerik dag med en ... 

spennende lunsj!

Dagen etter fikk vi en skikkelig sommerdag med lunsj i 

parken, vandring i Tokyo og ambassadebesøk. Her var det 

masse spennende foredrag (med litt dramatisering av aviso-

verskrifter i ett av dem) og åpent for spørsmål av alle slag. Vi 

fikk også besøk av en høytsående japansk politiker, som var 

veldig spennende! På kvelden ble det allsang i kjent EMIL-stil 

på karaokebar ikke så langt fra hotellet. Også noen Abakus-

folk hadde funnet veien hit, men de var i sterkt mindretall.

4. Klasses EMILere Intar Japan
  Forfatter: Bergljot Tjønn

Neste dag ble dagen brukt til reising og noe sightseeing i 

Kyoto og Doshisha, verdens navle. Vi bodde på campus til 

Doshisha University med utsikt over jorder og landeveier. 

Deilig med litt frisk luft etter flere dager i storbyen! Men tog-

turen var noe for seg selv med hurtigtog som noen regnet ut 

at holdt en gjennomsnittsfart på 180 km/t inkludert stopp. 

Ryktene sier at forsinkelsene til dette toget er på ett minutt i 

året - mye å lære for NSB, med andre ord.

Dagen som fulgte ble det besøk til Osaka Gas der vi lærte om 

den utrolig miljøvennlige energikilden gass. Her fikk vi leke 

oss på et gass-vitensenter, og ble vist rundt av flotte damer i 

flyvertinneuniformer (som snakket mistenkelig godt engelsk 

...). Etter dette ble vi delt i to grupper og sendt enten til 

Mitsubishi Electra eller universitetet i Kyoto. På kvelden var 

det felles middag på universitet i Doshisha med kinesiske 

studenter til stede. Etter dette fortsatte festen på “hotellet” 

vi bodde på.

Siste dag ble vi sendt enten til atomkraftverk eller kullkraft-

verk. Vi som dro til kullkraftverket fikk høre om hvor bra 

kullkraft er for miljøet, og skjønte fort at det er dette som er 

fremtiden. Nei, så mange varme ord om kull har jeg aldri hørt 

før! På Munju “fast breeder” fikk vi et innblikk i utviklingen 

av atomkraft. Atomkraftverket brukes i dag kun til forskning 

og har produsert elektrisitet i bare én time (!) siden 1994, på 

grunn av ulykker og utslipp. Både kull- og atomkraftverket var 

fascinerende bygg plassert i idylliske japanske naturlandskap.

Da vi gikk ut av bussen i Kyoto for å ta toget tilbake til Tokyo, 

var klasseturen offisielt over. I løpet av et par dager skiltes 

våre veier og folk dro til Singapore, Thailand, Kambodsja, ble 

igjen i Japan eller dro andre steder. Resultatet av nesten fire 

år med venting og ett helt år med jobbing var over, og for 

dere som venter på deres egen klassetur om ett, to eller tre 

år: Det er bare å glede seg!
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Den 3. april var det nok en gang duket for den årlige EMIL-festivalen. Dette har blitt 

en god tradisjon ved linja, hvor EMIL-bandene får vist seg fram, og resten av oss kan 

hoppe, danse, digge og konsumere øl til god musikk. I år var festivalen strategisk plas-

sert rett etter påskeferien, slik at gjensynsgleden med både folk og band var ekstra stor. 

Stemningen på Klubben, årets arena for EMIL-festivalen, var dermed nesten allerede på 

topp før første tone var spilt. 

Første band på var det rutinerte EMIL-bandet The Funktions. Et rått band med en 

blåserrekke man skal lete lenge for å finne maken til. Klubben var fylt opp, og stemn-

ingen nådde nesten taket. Før neste band var det tid for påfyll av drikke og en rask  

sjekk av hvordan andres påske hadde vært. Neste mann på var Luftforskerne. Dette er 

et gammelt arkitektband som har fått forsterkning av en EMILer. De ga alt og fikk vel-

dig god respons fra publikum. Siste band på scenen, var EMILs førsteklasseband Watt 

Sound. De  leverte en knall avslutning på festivalen med gladsanger som alle kjente. 

Etter endt festival fortsatte noen festen på Klubben med dans og god stemning, mens 

andre stakk ned på Edgar. Man kan trygt si at EMIL-festivalen 2013 kan legges til i  

samlingen som nok en vellykket  EMIL-festival!

Tips #1: Unngå tilstrekkelig med søvn
Kroppen din trenger kun et par timer søvn hver natt. 
Kaffe fikser resten.

Tips #2: Drit i kroppen din
Hold deg unna trening og sunn næring i eksa-
mensperioden. La kroppen din råtne.

Tips #3: Forståelse er for duster
Ikke kast bort tiden din på å forstå det du driver 
med, det hjelper deg aldri på eksamen. 

Tips #4: Gjør flere ting på en gang
Gjør så mye du kan samtidig. Fokus er for pyser, og 
det er viktig å holde seg oppdatert på hva som skjer 
på internett. Legg aldri vekk telefonen!

Tips #5: Start sent
Vårsemesteret byr på en lengre eksamensperiode, 
men ikke utnytt dette. Du klarte deg fint med kortere 
lesetid før jul, så bare slapp av i noen uker, du.

Oppskrift På Suksess: Hvordan spikre en eksamen
  Forfatter: Bjørn Erik Rasmussen

Tips #6: Hold deg unna smarte mennesker
Ingen har lyst til å svare på spørsmålene du ruger 
på, og det er få som setter pris på muligheten 
til å kunne forklare det de vet. 

Tips #7: Les hele natten før eksamen
Det hjelper ikke å være uthvilt på eksa-
men. Bruk dine siste timer på hardbarket  
pugging.

Tips #8: Pensumlister  er noe dritt
Ikke les dem, for guds skyld. Det  
er så lite utfordrende å vite hva du 
faktisk skal kunne.

Tips #9: Få en lett  eksamen
Hvis du følger oppskriften over 
og får en lett eksamen, da er slaget  

allerede vunnet. Hvis ikke, lykke til.

Eksamensperioden er endelig tilbake, og igjen har du 4x4 timer med ren nytelse å se fram til.  De neste uke-
ne kommer du til å elske livet ditt, men mens du sitter på lesesal og lever det gode liv, tikker klokken sakte 
ned mot 16 timer med prestasjonsangst og dårlig luft. Tipsene flyr som hakket møkk i eksamensperioden, men 
det er få av dem som virkelig slår fra seg. Derfor serverer vi oppskriften på hvordan du virkelig kan spikre  

toppkarakterene på dine eksamener. Det hele handler som sunn fornuft og store doser ironi.

 
 Forfatter: Ingvild Spurkeland
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De veltalende herremenn i Høystemt har allerede sunget seg inn i våre 

hjerter med flere opptredener, men nå skulle de altså ha sin første or-

dentlige konsert - sammen med jente- og guttekoret fra Nanoteknologi, 

innenfor Hovedbyggets tjukke murer. De slår straks pusten ut av publi-

kum og innleder konserten med å erklære sin kjærlighet for “Calender 

Girl”, både hun i januar, februar, mars ... Så slår de til med to nynorske; 

“Hu Guro” og “Fukande skyer”. Til slutt, til publikums ville begeistring og 

stående applaus, med entusiasme (sponset av KrigsKom?) og i god EMIL-

ånd: “We can do more”, kjent fra resirkuleringsreklamen med Didrik Solli 

Tangen. 

Timinis kvinnekor, Tinnitus (av deres høye toneleie?) slår så til med blant 

annet deilig filmmusikk. Til tross for et kor bestående av kun ti fagre 

frøkner, var det vakre toner og variasjoner som bare det. Ikledd som-

merkjoler - og krykker, i ett tilfelle - skapte Tinnitus vårstemning hos 

publikum, og det ble nok en gang stående applaus.

Som siste kor ut synger AdamsEplekor sjarmerende sanger som “Poison-

ing Pigeons in the Park”  og “Irish drinking song”, pluss en sang for som 

for «de som har høvla over mange ... skjeggstubber» – “Shaving Cream”. 

AdamsEplekor skapte mang en god jubel og latter i salen. Når publikum 

tror alt håp (les: sang) er ute, kommer Tinnitus og Høystemt ned på 

scenen til AdamsEplekor, og stemmer i når “Studentsången“ avslutter 

konserten. 

Under denne konserten fikk de virkelig vist seg frem, og vist Nano hvor 

små de er i forhold til EMIL! Nei, det var en spøk. Alle tre kor leverte en 

fremføring av topp kvalitet. Høystemts dirigent Sigbjørn uttaler seg til 

avisen: «Jeg er veldig fornøyd med konserten.» Vår anbefaling er dermed 

klar: Ved neste anledning må også DU komme og høre på og støtte våre 

veltalende herremenn! 

Høystemt Synger Våren Inn
  Forfatter: Bård Haga Bringeland

Sladder & Sitater

Enkelte fjerdeklassinger 

tar ansvar for å virkelig

få integrert masterstuden-

tene inn i klassemiljøet.

Tøs med skjegg viste 

fjerdeklassing “a good 

time” i flere mørke hjørn-

er.

Ei i andre klasse koste seg 

greit med han som alltid 

ser full ut på bilder i 

tredje klasse.

Femteklassing strippet 

ufrivillig på vin, klin og 

vårfest.

Potensiell ind.øk’er ble 

spottet på vårfesten!

Andreklassing feilet på å 

gå opp trappen til Seil-

foreningshuset. Han var 

ikke den eneste.

Blondine registrert spy-

ende ved/i/oppi(?) seil-

båt.

Brillefin førstis spydde, 

for så å fortsette ned-

turen hjem i taxi.

Nåvæerende styremedlem av-

brøt potensiell romanse 

med eks-gjøgler til fordel 

for elgen.

Herr Rutete Skjorte hadde 

lurefinger på vei oppunder 

skjørtet på Frøken Rosa 

Veske (se klinekart s. 21).
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Fylla-intervju på Vin, Klin og Vårfest
  Forfatter: Lovinda Ødegården

For å ikke gjenta min personlige “braksuksess” (eller bare “brak”) på fjorårets vin, klin og vårfest møtte jeg opp edru på 

årets begivenhet, spent på å se venner og kjente ved sine fulle (fem). Dét var grunn nummer 1, i tillegg det faktum at jeg 

var et vandrende hostekraftverk, men det er en annen historie dere kanskje ikke vil lese en hel artikkel om. Jeg ankom 

festen i ti-tiden, og kjente et lite stikk av skuffelse over mengden klining på dette tidspunkt. Det vil si, det var ingen som 

klinte. I viten om at lokalet ville forvandles til et kline-ekstravagansa lot jeg bekjymringene fare, og satte i gang med det 

som ble tredje runde med berusede intervjuobjekter. Kveldens spørsmål var som følger:  

1.   Hvor full er du på en skala fra 1 til “koma”?  3.   Hvem skulle du helst ha klint med i dag?

2.   På en skala fra 1 til 10 ...     4.   Hva er ditt mål for kvelden? 
 a) hvor mye vin er det i dag?    5.   Har du gjort noe du vil angre på enda?
 b) hvor mye klin er det i dag?
 c) hvor mye vår er det i dag?

Etter å ha lusket rundt etter et intervjuobjekt med til-

strekkelig promille, møter jeg på en klassekamerat av 

typen mannlig trønder.

1. “En tredjedels koma!”

2. “11 / 2  /  9.73”

3. “Litt for tidlig å si ...”

4. “Å oppleve alle tre - vin, klin og vår.”

5. “Ikke enda, men sannsynligvis senere. Har historien 

som en pekepinn på det.”

Den neste jeg kommer i snakk med er et stadig anonymt 

styremedlem.

1. “Jeg kom for bare en halvtime siden, så jeg tror jeg 

bare er på 5 ... Men jeg hadde vorsa!”

2. “10, ettersom det er beregnet 2,5 liter per pers. / 

Satser alltid på en 10’er! / Kanskje 6, men akkurat nå 

har jeg ikke på jakke, så jeg fryser.”

3. “Hvis jeg var full nok ... Da må være en som liksom ... 

Nei, jeg vet ikke. En god tone er alt som trengs! Jeg kan 

nevne navn på folk som jeg  IKKE skal kline med i dag, 

men det skal jeg ikke.

4. “Det er jo klin! Det er alltid klin!”

5. “Nei, men i fjor, da var det veldig mye jeg angrer på! 

Jeg kan nevne noe, hvis det ikke kommer i avisen.” (Og 

det gjør det ikke heller, men det kan sies at denne jour-

nalisten måtte le litt.)

Den potensielle ind.øk’er fra sladderspalten ble bekreft-

et da han stilte som intervjuobjekt. Vedkommende var 

temmelig ute og syklet.

1. “Koma minus to.”

2. “9 / 1 / 2”

3. “S****, fordi hun er morsom.”

4. “Pule.” (Med S****?) “Ja.”

5. “Nei. Men seff kommer jeg til å gjøre noe!”
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En innflytelsesrik, mannlig fjerdeklassing går med på å la 

seg rive løs fra vin-køen for et lite intervju. Ustø på beina 

og med tåteflasken slengende rundt seg må jeg unngå å 

stå innen rekkevidde for sølingen hans. 

1. “Hvert fall halvdød!”

2. “4. Eller, kanskje litt mer enn 4 ...” / “Ingen ... Det må 

bli 1, da.” / “4, kanskje.”

3. “Deg.” 

4. “Å kline. Jeg har foreløpig 100% klinestatistikk på 

vårvesten, så jeg burde nesten komme meg avgårde ...”

5. “Spiste tre bokser med tunfisk ... Jepp, dette kommer 

til å lukte senere. (holder seg for magen) Blir ikke så mye 

kos på meg i natt, kanskje ...”

Den neste duoen som krysser min vei, er et par kar-

er som er VELDIG tidlig ute med rølpefaktoren. Én er 

tidligere revykollega (vi kaller ham “Broy”), og den an-

dre er en mye omtalt og mister i førsteklasse. Etter å ha 

skøvet til side den siste dårlige “That’s what she said”-

spøken, svarer de på mine spørsmål. 

1. Broy: “KOMA!!! Vent, hvor er 10 i forhold til koma?” 

Mr. X: “Komma? Da vil jeg si ... SEMI-komma!”

2. Begge: “10, LETT!” / Mr. X: “NULL!” Broy: “Sytten! 

Okei, 1 ...” / “Mr. X: “SYTTEN!” Broy: “What the føøøkk, 

det er 1 til 10, da! Jeg sier 10.” Mr. X: “SYTTEN!”

3. Mr. X: “Kristin Nyland, fordi hun er så søt.” Broy: “ ‘Mr. 

X’, fordi han er så kjekk. Nei, da. Jo, da. Nei, da. Jo, da.”

4. Broy: “Å komme meg på lab i morgen tidlig.” Mr. X: “Å 

vekke han jeg bor med når jeg kommer hjem. Og å ‘fly 

dronen’!” (journalisten stiller seg uvitende til hva dette 

betyr, og håper det ikke er noe ufint.) Broy: “Nei, MITT 

mål er å fly dronen!  Kan’ke ha samme mål!” Mr. X: “Da 

er vi co-pilots.”

5. Broy: “Ikke ennå!” (Mr. X gikk glipp av spørsmålet 

grunnet Broys skriking) Mr. X: “Nå fikk ikke jeg svart, 

da! Da svarer jeg PER SANDNES!” Broy: Vil du angre på 

Per Sandnes?!”

Litt vemodig over å ha måttet forlate åstedet såpass 

tidlig hjem (og for å ha mistet siste buss) da klokken 

var passert tolv og det virkelig begynte å bli liv, overlot 

jeg sladringen og bildetakelsen til mine venner blandt 

“edru”-vaktene. Og mange fine bilder ble det, og det må 

nevnes at bildene brukt i denne teksten er valgt tilfeldig 

og har ingen ting med de anonyme intervjuede å gjøre. 

Kommentarene til årets vin var blant annet at den var litt 

i overkant sur, men fra tåteflaske går vel alt ned. Des-

suten tror jeg, tradisjon tro, at det var få minner fra den 

dagen  uansett.
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DJ Wild-E        presenterer
3 x 3

Trenger du en oppdatering i mediahylla? Trenger du enda en unnskyldning til å utsette eksamenslesningen? DJ 

Wild- E, EMILs private platepusher, har kommet opp med en liste over nye (og gamle) utgivelser innen musikk, 

film og TV som du bare MÅ eie. (Eller i hvert fall sjekke ut.)

Musikk: 

Bigbang: ”The 
Oslo Bowl”
Bigbang sånn 
som vi kjenner 
dem. Selv om de 
kanskje har lagt 
lista litt høyt for 
seg selv, når “The 

Oslo Bowl” ganske langt opp. Denne 
plata har den perfekte blandingen av 
nostalgi og sjarm, samtidig som den 

ikke er for klisjé.

Kvelertak: 
”Meir”
Sekstetten fra 
Stavanger kom-
binerer flere tiår 
med hard rock, 
punk, og metal, 
og de legger lis-

ta høyt med ”Meir”. Mer god stemning, 
mer trykk  og mer forbanna - Kvelertak 
leverer nok en knallbra plate.

Tyler the  
Creator: ”Wolf”
Endelig, etter han 
slapp “Goblin” i 
2010, har Tyler the 
Creator endelig 
kommet med nytt 
album. For alle 

Hip- Hop- fans der ute;”Wolf” er abso-
lutt noe å sjekke ut. Selv om den kan-
skje ikke lever helt opp til de enorme 
forventningene er det alt i alt et godt 
album.

Film: 

”Hobbiten: en 
uventet reise”
Du har sikkert 
sett den, men jeg 
føler det er ob-
ligatorisk å ha den 
med likevel. Vi føl-
ger Bilbo Baggins i 
hans eventyr, hvor 

han hjelper dvergene med å vinne til  ke 
deres sårt, savnede hjem; Erebor. God 
stemning hele veien, store mengder ac-

tion og en historie vi ikke går lei av.

”Searching for 
Sugar Man”
Fantastisk doku-
mentar om den 
totalt ukjente ar-
stisten Rodriguez, 
som klarer å bli 
en større artist 
enn Elvis og Roll-

ing Stones i Sør- Afrika, men var totalt 
ukjent for resten av verden. Vi følger en 
gruppe journalister fra Sør- Afrika, som 
prøver å finne ut hva som skjedde med 
denne mystiske artisten.

“Ted”
Ole Brum har blitt 
voksen! Kanskje 
den morsomste fil-
men jeg har sett 
på lenge. Den er 
skre  t og regissert 
av Seth MacFarlane 
(Mannen bak Fam-

ily Guy), og humoren er deretter. Den 
handler om en gutt og hans  levende 
teddybjørn, etter de har vokst opp. An-
nbefales for alle som trenger en litt lys-
tig feel- good film i en ellers deprimer-
ende eksamensperiode.
 

TV-Serier: 

“Game of 
Thrones”
Har du ikke 
sett “Game of 
Thrones”, sier 

du? Skam deg.

“Sherlock”
(BBC)
BBC har gitt 
Sherlock Holmes 
et nytt, moderne 
preg. Dyktige 
skuespillere og 
elegant produk-
sjon har gjort at 

denne serien er blitt en ny krimfavor-
itt for meg. Episodene varer i halvan-
nen time. Alle er like kule. Lykke til med 
prokrastineringen!

“Community”
“ C o m m u n i t y ” 
handler om en 
gruppe svært 
f o r s k j e l l i g e 
m e n n e s k e r 
som danner en 
studiegruppe på 
Greendale Com-

munity College. Hverdagene er merkeli-
ge, og eventyrene er enda merkeligere. 
Jeg føler denne serien ikke får nok cred. 
Den har fanastisk god humor, meget 
god (og merkelig) fantasti, og er abso-
lutt en komediefavoritt akkurat nå.



- et samarbeid mellom energiselskap

Vestlandsalliansen ønsker alle EMIL-studenter lykke til 
med eksamen og en riktig god sommer! Dersom du er 
interessert i spennende jobbmuligheter i kraftbransjen 
på Vestlandet, se vestlandsalliansen.no



EMIL-elgen 
     observerer

Sponses av 

... at EMIL har fått en ny logo! Forhåpentligvis vil ikke 

EMILere om femten år se tilbake på denne og tenke at vi 

lagde den i Paint med Times New Roman.

... at De Eldres Råd ikke er var helt samstemte om 

ovennevnte beslutning.

... at Høystemt har blitt usedvanlig store på et drøyt halvår. 

Vi er stolte!

... at det var dårlig innsats under Earth Hour-utfordringen. 

Hvorfor har ikke KrigsKoms leder Tale grønt hår? Hæ?!

... at tåteflasker var en meget god idé å bruke på vin, klin 

og vårfest. Både morsomt og (muligens) mindre søl. Bør 

gjentas senere!

... at et kommende jubileum og logoskifte vil medføre en 

helt ny EMIL-Avis! Enda åpent for forslag til nytt navn!

... at Elektromann for fjerde år på rad dukket opp i forbin-

delse med revyen! Denne gangen kanskje ikke som for-

ventet.

... at et visst gutterom kanskje burde bråket litt mindre 

klokken tre på natten i Bergen (se lappen under).

Send en mail, ring, eller ta tak i en av oss  
- hvor som helst, når som helst! 

Liker du å skrive?
Liker du å ta bilder?

Liker du å tegne/illustrere?
Liker du å lage film? 

Er du awesome?

Bli med i MediaKom!

Bli Med  
i MediaKom? 

Mens man leser til eksamen 
kan man alltids ...

• forarge seg over altfor fint/stygt vær (begge alter-
nativene kan forarges over).

• glede seg til sommerferie og drømme seg bort.

• grue seg til sommerjobbing og sette pris på at det 
ikke er ferie enda.

• grue seg til ny oppstart.
• glede seg til å treffe alle venner igjen.

• innse at man er manisk bipolar og legge seg inn. 

• prøve litt av eksamensrelatert stoff i praksis: Fikle 
med sikringsskap, lage vannkraftverk på badet med 
ekte fossefall, jage litt lyn med en drage, sette opp 
et “real life” trippelintegral ... Uendelige muligheter!

• gi opp alt og lage hundrevis av papirfly (eventuelt 
bål) av pensumbøkene.


