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Leder

Kjære alle EMILere!
Endelig er ventetiden over, og Vannmagasinet har
entret Glassgården. Det er på tide å lene seg tilbake med
en rykende fersk utgave av vår kjære linjeforeningsavis.
Vannmagasinet er ditt nye reservoar av EMIL-relaterte
godsaker. I denne utgaven kan du for eksempel bli med
RevyKom bak kulissene, lære mer om øl og bli bedre kjent
med vår studieveileder Halsten Aastebøl.

Vårt nye navn symboliserer fornybar energi og
representerer alle EMILere på alle studieretninger. Navnet
har et miljøfokus som varmer enhver EMILers hjerte.
Vår kjære Lovinda har som redaktør tatt avisen til
nye høyder (ÆRES-EMILer?). Nå er vi tre som skal ta
avisen videre. Vi gleder oss! Grafisk ansvarlig Synnøve
har allerede gitt avisen en lekker layout, og dette er bare
starten. I tillegg har MediaKom fått sin egen regissør, så
det er bare å glede seg til nye EMIL-filmer!
Som nokså fersk EMILer er det både skummelt og
spennende å få lov til (å være med på) å lage avis for
dere. Men mest av alt er det morsomt. Veldig morsomt!
Vi er en god gjeng i MediaKom, og vi ønsker alle EMILere
velkommen med åpne armer. Jeg vil benytte anledningen
til å takke alle som har bidratt med tekster, bilder, sladder,
illustrasjoner, ideer, navneforslag og stemmer, og ikke
minst alle dere som har hjulpet til med korrekturlesing.
Dere er uvurderlige og fortjener en ekstra god kake på
neste møte!
Da gjenstår det bare å ønske dere alle en riktig god
fornøyelse!
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Hilsen fra styret

Ærede EMILere!
Nytt år, ny logo, nytt kontor og nå ny avis. I den siste
tiden har EMIL utviklet seg enormt, og det i en positiv
retning, etter vår mening. Men, i all denne utviklingen, er
det desto viktigere å tenke på hva EMIL i utgangspunktet
står for og ikke glemme EMIL-ånden. Som reflektert i
EMIL- eventyret, skal vi være det lille, gode og barnslige
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som står opp mot de store, svartkledde og mektige. Så selv
om alt dette nye har kommet opp, skal vi ikke glemme de
tingene som gjør EMIL så spesielt, vi skal ikke bli en av de
mange. Så, vårt råd til alle EMILere ute på gløs: Gå ut med
den nye logoen på brystet og redd verden med såpebobler,
Rottmann og ett tørk!
Varme og sentimentale hilsener fra EMIL- styret.

Topp 5 EMIL-tips når du skal pusse opp
1. Du trenger én overengasjert tysker og seks amatører.
2. Sett oppussingen til dagen etter et event for å være
sikker på at samtlige er kleine nok.
3. Kjøp nok maskeringsteip til å dekke en liten landsby
(men ikke mer enn du trenger).
4. Smell til med Bonanza på anlegget for å oppnå
maksimal arbeidshastighet.
5. Uten mat og drikke duger helten ikke - sørg for å
ha nok sjokomelk og cookies til å holde forsamlingen
gående hele helgen!

Energinyheter
- opplyser deg

NORSK VANNKRAFTSENTER BLE NYLIG ÅPNET
PÅ VANNKRAFTLABORATORIET av olje- og
energiministeren. Formålet med senteret er å lokke
studenter bort fra oljebransjen ved å bedre samarbeidet
med bransjen, og dermed gjøre spesialisering på vannkraft
mer attraktivt.
KONSEPTUTVALGET BESTEMTE SEG FOR AT
OLJEFELTET PÅ UTSIRAHØYDEN IKKE SKAL
HEL- ELEKTRIFISERES. De gikk for det billigste av
de aktuelle alternativene, med bare 80 MW landstrøm og
resten fra gassturbiner på plattformene. Løsningen bryter
med klimaforliket, så Stortinget har fortsatt mulighet til å
avvise konseptutvalget. Prisanslaget for elektrifiseringen
skal ha gått opp fra 9 til 16 milliarder kroner siden første
anslag for ett år siden, noe som bidro til beslutningen. Oljeog energidepartementet skylder på at vindkraftindustrien
gir et mer presset leverandørmarked. Feltet kommer til å
stå for 25 % av Norges utvinning når det sent i 2019 skal
stå ferdig, og skal etter planen produsere til 2050.

I POLEN KLER ENERGISELSKAPENE SEG I
GRØNT. Polakkene har kuttet forbruket sitt med 32
% etter Kyotoprotokollen, men mye av dette skyldes
nedleggelser i en sterkt forurensende tungindustri.
Om lag 80 % av Polens energiforbruk blir i dag dekket
av kullkraft. Kullindustrien har ikke planer om å skifte
energikilde, men investerer i nye og mer effektive ovner,
og har startet prøveprosjekt på karbonfangst- og lagring
(CCS). I industrien der snakker man nå om “clean coal”.
TESLA MOTORS SKAL BYGGE EN GIGANTISK
NY BATTERIFABRIKK, avslører de selv. Byggingen
skal starte allerede i år, planlagt produksjonsstart var
2017. Prosjektet krever investeringer på mellom fire og
fem milliarder dollar, men vil kunne produsere en halv
million elbilbatterier. Energibehovet vil være enormt.
Fabrikken skal stå i en ørken, så Tesla planlegger å dekke
hele behovet med å bygge sol- og vindkraftverk rundt
det enorme anlegget. De håper med dette å redusere
kostnadene ved batteriproduksjonen betraktelig.
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Nexans
vår nye hovedsponsor

HALDEN - FABRIKKEN PRODUSERER UMBILICALS OG HØYSPENTE SJØKABLER FOR VERDENSMARKEDET. C/S NEXANS
SKAGERRAK LASTER HER SKAGERRAK 4 KABELEN. ALLE BILDER © NEXANS

Vannmagasinet er stolte av å presentere Nexans, EMILs
nye hovedsponsor.

PROSJEKT HYWIND

TVERSNITT AV UNDERVANNSKABELEN
SOM FRAKTER ELEKTRISITET FRA
HYWIND VINDPARK.

Nexans Norway AS er den
ledende leverandøren av kraft-, tele-,
installasjons- og varmekabler i Norge,
og er blant verdens ledende innen
offshore kontrollkabler og høyspente
sjøkabler. Selskapet har hovedkontor
i Oslo og produksjonsanlegg på
Rognan, Namsos, Langhus, Karmøy
og Halden. Selskapet har om lag 1 600
ansatte.
Nexans Norway kan i 2014
markere 100 års erfaring med
kabelproduksjon. I løpet av disse
årene har selskapet opparbeidet seg
høy ekspertise. De har prosjekter over
hele verden og både innen høyspente
sjøkabler, umbilicals og fiberkabler
har de gjennom årenes løp notert flere
verdensrekorder, både på lengder og
dybder. For eksempel er Snøhvitumbilicalen verdens lengste med sine
145 km, mens den dypeste er lagt på
om lag 3000 meter i Mexico-gulfen.
Tjenestene de leverer i dag er i
stor grad spesialtilpasset kunden.
De leverer blant annet for faste
vindparker til lands og til havs, men
også til flytende installasjoner, som
Hywind - verdens første fullskala

flytende vindturbin - som fikk et
13.000 meters sjøkabelsystem. Slike
løsninger er helt nødvendig for å
utvikle ny fornybar (og elektrisk)
energi, hvor en hovedutfordring er
kraftoverføring.
Det er høyteknologi i kombinasjon
med evne til nytenkning hos høyt
kvalifiserte medarbeidere som har
vært grunnlaget for bedriftens
suksesshistorier, og det vil også
være nøkkelen til fremtidig suksess.
Nexans trenger derfor dyktige
energistudenter. Jon V. Knold,
HR-ansvarlig for Rekruttering og
opplæring i Nexans, sier i et intervju
med Halden industrimagasin:
– Nexans er et innovativt
teknologiselskap som jobber med store
prosjekter i Norge og internasjonalt.
Nexans Norway, og spesielt vår
kraftkabeldivisjon, opplever fortsatt
vekst, og vi jobber kontinuerlig med
rekruttering av ingeniører til vår
fabrikk i Halden. Vi tilbyr interessante
utfordringer i et internasjonalt miljø
med gode utviklingsmuligheter.

VANNMAGASINET
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TEKST EIRIN BYE
FOTO NEXANS

Energistudentene

En kort markedsundersøkelse internt på EMIL viser at
ikke alle har fått med seg hva prosjektet Energistudentene
går ut på. Dette er et forsøk på å fange DIN oppmerksomhet,
slik at DU i hvert fall får det med deg nå.
Energistudentene.no er et bloggprosjekt iverksatt
av Nexans i 2012. Hvert år siden den gang har noen
utvalgte studenter fra EMIL blogget om studiehverdagen
sin på denne nettsiden. Hovedtanken er å bruke det til
rekruttering av flere studenter til energibransjen. Nytt i år
er at de skal inkludere Nexans-ambassadørene sine, som
er en gjeng ferdig utdannede sivilingeniører, som på sin
side kan bidra med info om hvordan jobbhverdagen er for

en som har studert energi.
Som et ledd i det at Nexans har tatt over som ny
hovedsponsor for EMIL kommer man til å se mer til
energistudentbloggen på for eksempel Emilweb fremover.
Og kjenner du noen som vurderer å søke EMIL, må du mer
enn gjerne henvise til denne bloggen!
Jeg vil forøvrig kommentere at jeg til nå ikke har latt
all denne internettoppmerksomheten gå meg til hodet, og
at det er lov å si fra hvis jeg begynner å referere til dere
som “leserne mine” eller “cupcakes”. Vi blogges!

Nysgjerrig på Nexans

Blogginnlegg fra 16. februar av Det ble derfor en sightseeingtur ikke minst kry av resultatene som
av de sjeldne for stakkas Kaja som fulgte. Det skal i grunn også bare
Kristine Mamen Antonsen
Som Energi og miljø-student får
vi stadig høre hvor ettertraktet vi er
på arbeidsmarkedet. Vi får bedrifter
til å komme på besøk for å fortelle
om jobbene de kan tilby oss, og
så spanderer de en middag på oss
etterpå. Den siste uka har jeg blitt
påspandert middag hele tre ganger;
først av fakultetet på søndag da de
inviterte alle jenter på gratis bowling
og pizza, og så bedriftspresentasjon
både tirsdag og torsdag. Er du
Dragvollstudent og leser dette, griner
du helt sikkert på nesa. Bortskjemte
sivilingeniørstudenter! Og det har du
helt sikkert rett i. Men det stopper
likevel ikke der.
Jeg vil nå spole kalenderen tilbake
nøyaktig en måned. I slutten av januar
var det nemlig på tide å forlate et
bart vinterlandskap i Trondheim, og
sette nesa sørøst mot snøvær, Østfold
og Halden. Tre spente bloggere-tobe trappet opp på Værnes før turen
fortsatte til Gardermoen der en
leiebil sto og venta på oss. Jeg hadde
aldri vært i Halden før, men stort
sett har resten av fylket blitt besøkt.

måtte sitte og høre på alle historiene
om kommunesammenslåing, ti år
gamle håndballkamper og lokale
severdigheter. Vel fremme i Halden
ble vi møtt av en nydelig snølagt og
opplyst Fredriksten festning, samt
en stor oppredd seng på et deilig
hotellrom. Halden imponerte meg
egentlig ganske mye. Jeg hadde sett for
meg en blodharry liten by med rånere
og svenskehandlere, men det som
møtte meg var en staselig gammel by
med alt det de store byene har – bare i
miniatyr.
Etter en god natts søvn, bar det ned
i frokostbuffeen på hotellet. Et mekka
møtte fire studenter som var lei av
havregryn og studentbudsjett. Gode
og mette reiste vi så videre til turens
høydepunkt; besøket på Nexans sin
fabrikk.
Sikkerheten var viktig. Det var det
første inntrykket jeg satt med. Røde
visitor-vester måtte på, og vi måtte
for guds skyld holde hjelm og briller
på mens vi gikk rundt i fabrikken.
En annen ting man kunne merke var
stoltheten. Alle vi møtte var så utrolig
interesserte i det de holdt på med, og

mangle, når man dag ut og dag inn
leverer resultater i verdenseliten.
I løpet av dagen på fabrikken lærte
jeg masse om kabler. Og for den som
tror en kabel bare er en kabel, er det
bare å tenke om igjen. En ting er at alle
kablene skal levere ulik informasjon
eller kraft, men de skal også tåle
å ligge dypt nede på havbunnen,
uansett hvordan de måtte se ut der.
De skal legges og kanskje skjøtes, men
ingen utfordring er tydeligvis for stor!
Vi fikk omvisning i fabrikken, og fikk
se de enorme kablene i produksjon
og test. Vi fikk også stå på toppen av
kabeltårnet, som for så vidt er Norges
høyeste bygning på land. Vi lærte at
vestlandslefsa har byttet forpakning,
men at den fortsatt fungerer som
ammunisjon på tvers av møterommet.
En tvers igjennom morsom og lærerik
dag med andre ord, og kanskje
også et spark i retning karriere som
kabelprodusent, for jammen var det
mye spennende man kunne få oppleve
som ansatt i Nexans.
Tusen takk til Nexans for en
fantastisk spennende og lærerik tur.
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På nye
skinner
TEKST MADS BØRKELAND

(PREMIE(RE)DUST)
FOTO TALE BÆRLAND

Det uler og knirker i gangene på
det gamle hovedbygget. Mellom uling
og knirking høres noe som lyder som
stemmer, men det er ikke ett menneske
i sikte. Det går rykter om studenter
som har valgt den lette utveien, men
det er så klart bare tull. Det er Emil &
Smørekoppen Revy som har øving! I
ukesvis, ja faktisk månedsvis, har de
puslet med alskens øvelser og leker
for å få kreativiteten til å strømme.
Hele campus har blitt tatt i bruk, fra
den laveste kjeller i EL-bygget, via
det grønneste grønn-bygget og til
høyloftet på hovedbygget.
I starten var dagene spredte og
korte, men i siste del av øvingsperioden
er de heller tette og lange. Mang en
regneøving har forblitt ulevert, men
hva gjør man vel ikke for å ha det så
vanvittig gøy som det er å lage revy!
Hele prosessen fra en gal idé til
ferdig sketsj med sang og koreografert
dans er en lang reise, og den har både
opp og nedturer. Det skal kuttes der
kuttes kan, bytting, verbalisering,
forkasting, omskrivning og husk
punch, punch, punch!
Alt blir ikke bedre av at alle har
sin egen lille idé om hvordan det
kan bli så mye bedre. Demokratiet
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får kjørt seg når alle føler seg som
grunnlegger av sitt lille min-sketsjland, mens fiendtlige diktatorer truer
med å ta bort ens favorittdel. Når det
alt i alt er over tretti ideer i omløp,
er det kanskje ikke så rart at revyen
faktisk må ha hele tre revysjefer.
Premieredatoen sniker seg innpå, og
det er panikktendenser en ellers kun
ser natt til siste eksamen. Alt virker
kaotisk og ingen aner hvordan de skal
få tid til å gjøre seg ferdig, og det er i
hvert fall for lite tid til å øve!

Men så kommer hele gruppa ned
til den lille bydelen hvor grafitti og
anarkistiske holdninger regjerer,
også kalt Svartlamoen. Vips, så er
nervøsitet og angst erstattet med
tegn på selvtillit. Selv om alt går galt
på første gjennomkjøring – kulisser
kommer ikke på scenen, lyset er feil,
myggen enten uler eller hvisker,
bandet spiller feil sang og du rekker
ikke kostymeskiftet – så begynner
ting å sitte. Neste gjennomkjøring går
nesten feilfritt, og da er generalprøven
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neste stopp.
En dårlig generalprøve gir god
premiere og vice versa, sies det, og
kanskje ligger det litt i teaterutrykket.
I hvert fall om årets revy skal telles
med, for på generalprøven var det
mangt et ansikt som ikke var fornøyd
med egen prestasjon.
Premieren stod nå for tur. Salen
var fullsatt og spenningen bak scenen
kunne kuttes med brødkniv, men så
startet bandet å spille, lysene kom på
og publikum klappet ...
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KomPosten
Nyheter fra EMILs komiteer

KrigsKom

Skrevet av Pia Sofie Sollund

EDRU: ER DET NYE KJELLERSTYRET IKKE

Hilsen fra det nye
kjellerstyret
Skrevet av Eivind Kjøsnes

Endelig var det vår (les: 1. klasses)
tur til å ta over kjelleren. Det neste
året har følgende fått æren av å bringe
kjelleren til nye høyder: Christoffer
Meek
(blæsteansvarlig),
Kristin
Rekdal (spritsjef), Frida Berglund
(økonomiansvarlig), Nanna Wahl
(ølsjef), Hanna Skulstad (sekretær) og
Eivind Kjøsnes (kjellersjef). Vi er mildt
sagt imponert over det foregående
kjellerstyret. Selv etter heftige vors,
fester og ølsmaking har kjelleren på
imponerende vis gått i pluss.

Det er tydelig at den begynner
å bli gammel. Maling flasser av fra
veggene, klesknagger begynner
å bli dårlige, strippestenger har
forfalt og høyttalere er blitt
sprengt. Om en måneds tid fyller
kjelleren 14 år, og i den anledning
har vi lyst til å pusse den opp. I
skrivende stund er det utlyst en
tegnekonkurranse, hvor den beste
tegningen skal få æren av å bli malt
opp på en av veggene. Vi er veldig
spente på resultatet!
Er du nysgjerrig på hvordan det
blir på kjelleren? Ta turen opp til
kjelleren da vel!

KrigsKom er for mange synonymt
med "ett-tørk-er-nok", men vi er
mye mer enn det. Som en av EMILs
eldste komiteer er vi også den eneste
komiteen med fokus på miljø og klima.
Vi blir rett og slett ofte kalt “EMILs
gode samvittighet”.
I noen år har KrigsKom
samarbeidet med Naturvernforbundet
om å få til et ENØK-prosjekt, og i
høst ble det endelig realisert! Rundt
30 EMIL-studenter fikk i september
kursing i hvordan de skulle utføre
lavterskel
energirådgivning
for
husstander i Trondheim. Deretter
ble de sendt ut i par for å gjøre dette
i praksis. Dette var et utrolig bra og
spennende prosjekt, som vi håper å
kunne gjøre igjen.
Vi skal også starte en ny
opplysningskampanje med fun-facts
om miljøtiltak. I tillegg skal vi ha en
"Nei-takk til reklame"-kampanje, så
hvis du er lei av å få postkassen fylt
opp av reklame, er det bare å se etter
oss på Stripa i den nærmeste fremtid!
Hvis det er noe du lurer på
angående KrigsKom er det bare å
kontakte meg på piass@stud.ntnu.
no, det er ikke for sent å bli medlem!

VANNMAGASINET
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Bryggekurs med ØlKom
TEKST
ULRIK W. BJERKELI
TEKST OG FOTO
BÅRD HAGA BRINGELAND

ØlKom inviterte til en komplett
bryggedag der deltakerne fikk en så
fullstendig innføring som mulig i
hvordan det er å brygge øl hjemme,
fra innkjøp av råvarer til flasking av
ferdig øl. Kurset ble holdt i LydKoms
lokaler på Moholt og var fylt opp av
ivrige og lærevillige førstiser. I løpet
av dagen ble det brygget en batch
med Imperial stout, og alle stegene
i bryggeprosessen ble gjennomgått
og forklart underveis. Det hele ble
selvfølgelig avsluttet med smaking
av hjemmebrygg som medlemmer i
ØlKom har brygget.
Kursholder
var
selvfølgelig
ØlKom-leder Ulrik. Han er som kjent
bryggemester på Samfundet – dersom
du smakte noe godt og ukjent brygg
under UKA, var det antakeligvis hans
verk. Her holder han støtt og stadig
ølkurs, men bare med smaking. EMILs
medlemmer fikk mye mer enn dette,
forteller Ulrik:
-Folk var der for å lære selve
bryggingen, og vi gikk gjennom hele
prosessen. Det tar jo litt tid, så derfor
fikk vi underveis tid til å snakke om de
helt konkrete tingene, som hvordan
man kommer i gang. Jeg fikk inntrykk
av at deltakerne var fornøyde; de

virket veldig interessert, stilte
spørsmål og var generelt innstilt på å
lære om og forstå prosessen, og på å
komme i gang.
Mange av deltakerne har lyst
til å begynne å brygge, og noen har
allerede startet. Likevel var det mye
informasjon å ta til seg på én dag.
Derfor gir Ulrik råd:
-Tipset mitt er egentlig bare å
sette i gang. Det er ikke så farlig at
man ikke kan alt når man begynner,
veien blir til mens man går. Utover
det, bare vær nysgjerrig og still
spørsmål på bryggebutikken og til
erfarne bryggere! For det finnes
veldig mange mennesker som kan
mye om brygging, og som synes det er
gøy at flere begynner med det. Det er
et veldig åpent miljø rundt dette, og
det er gøy å bli en del av det.
En av dem som nå gjør seg klar til
brygge, er Nanna Moland Wahl:
-Ølbryggekurset var spennende
og lærerikt, og jeg håper å få brukt det
masse senere – både for lommeboka
sin del, og for å få lært enda mer om
øl og brygging. Kurset var hyggelig og
sosialt, og jeg håper enda flere jenter
kan bli med på å danne et ølbryggelag!
ØlKom har en tradisjon for å
brygge for kjelleren, der de har levert
alt fra Porter til Weissbier. Nå er også
kjelleren med på bryggingen selv.
Nyvalgt leder Eivind Kjøsnes var
nemlig på deltakerlisten, og forteller
om det:
-Bryggekurset var veldig trivelig

og ekstremt lærerikt. Vi lærte alt fra
ølhistorie til små tekniske detaljer på
ølbryggingen – for eksempel historien
om opphavet til IPA, eller EBCskalaen (fargeintensiteten på øl). I
nær framtid ønsker jeg å få startet
opp et laug, slik at jeg kan begynne å
brygge godt øl. Et viktig moment jeg
tar med videre, er at man aldri skal
brygge i fylla, men heller aldri helt
edru!
Dette var det første bryggekurset
til ØlKom, men det blir nok ikke det
siste. Det blir en liten stund til neste
gang, men ØlKom står likevel ikke på
stedet hvil. Bryggelaugene vil fortsatt
gjerne ha deg på besøk når de brygger,
det vil bli arrangert ølsmaking og det
blir hjemmebrygg på kjelleren.
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KomPåTur på Månen
TEKST OG FOTO
INA MARIE KRUGE

Det var en vakker søndag
morgen at den glade gjengen i
en av EMILs sprekeste komiteer
la ut på tur i Estenstadmarka.
Ski og ulltøy var byttet ut med
joggesko, og for første gang på lenge
yret det behagelig fra himmelen
mens vi la marka for våre føtter.
Første stopp var selveste Månen. I
motsetning til Apollo 11 plantet ikke
KomPåTur noe flagg da vi ankom,
men samtlige turdeltakere signerte
Måneboka. Det hele ble selvfølgelig
også dokumentert i form av bilder.
Etter
månevandringen
gikk
turen videre til Estenstadhytta.
KrigsKommeren i oss våknet da vi
til vår store forbauselse oppdaget
at nesten halve skogen nedenfor
Estenstadhytta var hugget ned. Det er
tydeligvis noen som ikke har fått med

seg at trær er venner, og at de skal
klemmes, snarere enn å sages ned.
Til tross for denne barbariske
oppdagelsen
var
den
gode
stemningen urokkelig. Vel fremme
på Estenstadhytta ventet kakao med
krem, sjokolade, hjemmebakst og
ikke minst quiz. Tre jevne lag stilte
til start, og fikk prøvd sin kunnskap
på alt fra OL-historie til svensk
popmusikk. Da fasiten kom, ble det
klart at lagene ikke var så jevne
likevel, og quizmaster Silje kåret en
vinner. Undertegnede innrømmer
at hun tilhørte et lag som holdt en
(u)behagelig avstand til teten, og
ønsker å gratulere vinnerlaget med
seieren.

Før vi vendte nesen nedover mot
sentrum igjen, lot vi barnet i oss få
boltre seg fritt blant høye tretopper,
og til tider stirrende søndagsturister.
Spesielt femåringene i parkdress
kikket med misunnelse bort på
oss, da “bunny-bunny” ble sendt
rundt, under den noe finurlige leken
“Komsha”. Som alltid var “Hi-Ha-Ho”
en stor hit.
Den friske luften og det milde
været ga oss den gode vårfølelsen
– midt i februar! Da våre veier
skiltes hadde både lårmuskler og
smilemuskler fått kjørt seg.
Så – hva venter du på? Bli med på
tur, da vel!
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Stand-inspeksjon på IAESTEs
næringslivsdager
TEKST OG GRAFIKK
LOVINDA ØDEGÅRDEN
MEDINSPEKTØR
VILDE MARIE LARSEN

IAESTE arrangerte 5. og 6. februar sine
Næringslivsdager. Det var folksomt, og det vrimlet av
studenter ute på tokt for å smiske seg til sommerjobb
og samle gratis godsaker fra bedrifter som gladelig ga
dem bort. Det var en student-møter-bedrift-dag som
alle andre. Men to studenter skilte seg ut i mengden.
To studenter som skulle snu rollene og sette bedriftene
i et ubehagelig rampelys. To studenter iført blazer og
strenge hårfrisyrer; det var stand-inspektørene. Væpnet
med evalueringsskjema og kunnskapsquiz, klare for å la
bedriftene få smake sin egen medisin.
Av alle bedriftsrepresentantene som ble spurt,
sa alle ja til å være med. De fleste av dem ble satt ut,
enkelte lo, og et par av dem dyttet en annen kollega ut
i ilden for å redde seg selv. Dagens deltakende bedrifter
var: Sweco, DNV-GL, Asplan Viak, AF Gruppen, SEMCO,
COWI, Rambøll, Hafslund, Schlumberger, Statkraft, Baker
Hughes, Haliburton, Norconsult og Rolls Royce. For å ikke
dømme en hel bedrift på bakgrunn av én representant, ber
vi leseren ta responsene med en pose salt.
Med tanke på kaffe stilte de fleste dårlig. Det vil si at
én av de fjorten spurte hadde kaffe på standen sin. Kort
applaus for Sweco! Av andre spiselige og ikke-spiselige
goder har vi gitt bedriftene tallkarakter fra 1 til 10. Rambøll
fikk en karakter på 20 for sine frynsegoder, og det med
god grunn! Standen var som en bunnløs skattekiste; de
stilte med notisblokk, penn, pennal, lipsyl, linjal, refleks,
bagtag, handlenett, viskelær, og mye, mye mer.
Standenes beliggenhet varierte veldig, men de fleste
var fornøyde. Hafslunds kommentar til spørsmålet var
"Bedre enn i fjor". Et åpenbart miljøfokus på standen var
det hele 11/14 som hadde. Inspektørene var imponert!
Her ser vi hvor viktig dette fokuset er, om det så er kun
for reklamens skyld. Asplan Viak kan her trekkes frem, da

SPØRSMÅLENE
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Kaffe? (Ja/nei + Vilde smaker, for Lovinda
liker ikke kaffe)
Hva slags snacks har bedriften?
Hvilke uspiselige goder har de å by på?
Åpenbart miljøfokus på standen?
Bra location på standen?
Har de konkurranse og premie?
Beste miljøtiltak? (enten innad i bedriften
eller på vegne av bedriften)
QUIZ
Hvor mange byte er det i en kilobyte? (Riktig
svar: 1024)
Tilbyr dere sommerjobb til studenter under
3. klasse? (Riktig svar: Ja)
Hvor stor prosentandel av vindens
bevegelsesenergi kan man maksimalt
utnytte i en vindmølle? (Riktig svar: 59 %)
Hva er din favorittfarge? (Riktig svar:
Grønn)
Hva slags bil/firmabil har du/dere? (Riktig
svar: Elbil, sykkel, hybrid)
Hva (hvilket dyr) er maskoten til EMIL?

de har prosjekter med både passiv- og plusshus på gang.
Dette liker en EMILer. Konkurransemessig hadde de fleste
lite å stille med, men hos de tre som hadde konkurranse,
var premiene fine: To iPad mini, to hodetelefoner og et
reisegavekort på 5000 kroner.
Smisking fant også sted. En trivelig dame fra DNV-GL
gikk spesielt inn for å smiske med inspektørene, og det var
hun ikke alene om. Det var flere som dyttet handlenett og
penner i hendene våre for å score poeng — og smiskepoeng
er jo alltid aktuelt! Sitat <bedrift 1>: "Ja, og så har vi noen
VELDIG fine handlenett! Og de er ikke bleket, så de er mye
mer miljøvennlig enn det du har der. Se, nå tar vi <bedrift
2> sitt handlenett og putter oppi vårt! Sånn!"
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Seks av fjorten kjørte elbil eller hadde elbil som
firmabil, én svarte "to andre på jobben har elbil", noen
hadde en miljøavdeling som brukte elbil, to brukte ikke bil i
det hele tatt, mens resten kjørte fæle forurensningskjerrer.
Ingen hybridbiler!

tippingen var fra han som hadde minst peiling, og som
muligens heller ikke fikk med seg spørsmålet.
Skuffende få visste om EMILs maskot, inkludert en
hyggelig eks-EMILer fra Hafslund, som gikk ut for ikke
mer enn fem år siden. Han tenkte seg godt om, vred seg
i smerte og hvisket usikkert "bjørn?". For dette mottok
han en smekk på fingrene. Det var dog de som var lenger
ut i skogen og plukket bær enn denne karen. Blant andre
bedrifter var svarene kreative, men også veldig langt fra
fasiten. Det ble foreslått panda, isbjørn, hund, pungrotte,
løve, grevling, samt hele fem som gjettet på frosken. I
følge Sweco så burde vår maskot ha vært frosken, fordi
den har store problemer med klimaforandringene. Fordi
våtmarkene som froskene bor i forsvinner, har de ingen
steder å flykte, og derfor står minst 70 froskearter i
utrydningssonen. Fryktelig! På den positive siden, så vet
AF Gruppen og Rolls Royce at EMILs maskot er elgen (i
hvert fall for nå?).

FIGUR 1 SOMMERJOBB TIL STUDENTER I 1. OG 2. KLASSE

På sommerjobbfronten hadde de fleste veldig, veldig
lyst til å svare "ja", men da hadde de løyet. Enkelte mente
at "det står ingen steder at vi har krav til klassetrinn ...",
mens andre svarte "egentlig ikke, men ja til den rette
studenten", og de havnet derfor i kanskje-bunken, alle
sammen.

FIGUR 3 FAVORITTFARGER

Videre var det kun én bedrift som hadde riktig
favorittfarge!
Merkelig nok — av alle bedriftene på hele
Realfagbygget — så var denne bedriften ingen annen enn
det multinasjonale oljeserviceselskapet Sclumberger.

FIGUR 2 MILJØTILTAK

Miljøtiltak var kanskje den kategorien der bedriftene
kunne imponere mest. Mange hadde større gode tiltak
på arbeidsplassen, mens andre ikke gikk stort lenger enn
kildesortering.
Fra kunnskapsdelen av evalueringen kom det mye
skuffende. Kun 5/14 visste at det var 1024 og ikke 1000
byte i en kilobyte. Kun to av fjorten kunne svaret på
vindmøllespørsmålet, som i følge Betz' lov er 59 %, og
Statkraft var IKKE en av de som kunne svaret! Applaus
til Norconsult og Rolls Royce, og et lite bonuspoeng til
Hafslund som var helt på jordet, men visste om Betz' lov.
De fleste tippet vilt på dette spørsmålet, og den nærmeste

"Honorable mentions"
Til slutt en liten utdeling av bonuspoeng, som
bedriftene fikk overlevert muntlig under evalueringen:
• Bonus for sterk smisking til DNV-GL (den ene mannen
kom løpende med en penn til Vilde da hennes sluttet
å fungere).
• Bonus til Asplan Viak som visste om palmeoljen i
Twist, men de mister poenget for likevel å ha Twist på
standen sin.
• Bonus til Rambøll, Hafslund og Rolls Royce for å svare
direkte "ja" på sommerjobb-spørsmålet.
• Bonus for kule gratisting: COWI for god drikkeflaske,
DNV-GL for vekkerklokke, og Hafslund for miniatyrvater.
• Bonus til Hafslund for å vite om Betz' lov, og å smiske
seg til bonuspoeng etter evalueringen ved å snakke
lidenskapelig om vindkraft.
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Halvingfest
(eller hallingfest, alt ettersom)

TEKST EIRIK GRYTLI
FOTO MATTEO SAMPAOLO

På Gløshaugen er det en gammel tradisjon at
sivilingeniørstudentene markerer at tiden for boliglån,
ring og tittel nå nærmer seg. Lørdag 22. februar var det
klart for tredjeklassingenes halvingfest (eller hallingfest,
alt ettersom). Over seksti feststemte halvinger møtte
opp ved Hovedbygget klokken 19:00. Klokken 19:01
forlot bussen Hovedbygget til stor forargelse for et par
akademiske sjeler i EMILs tredjeklasse, som måtte ta til

Klassens fremtidige CEO

takke med AtB. Vel fremme på BSK-hytta på Byåsen var
det duket for lysbildefremvisning, taler, kåringer, viltgryte
og øl. I klassens tale oppsummerte Ingvild Spurkeland
og Kjetil Lindberg de første to og et halvt årene på
sivilingeniørstudiet slik: “Fylla”. Det viste seg - i ettertid at halvingfesten også falt i denne kategorien.
Følgende priser og kåringer ble delt ut i løpet av
kvelden:

Klassens fylleangst

Evind Grøstad

Astrid Musæus
Premie: Ett stykk Paracet

deler av halvingkullet fremtidige ansettelser)

Klassens beste elsker

(kunne dessverre ikke møte grunnet møtevirksomhet,
men har kommentert at han ser frem til å gi store

Premie: Gullmynter, type sjokolade

Klassens Marit Bjørgen

Energi FKs Kaptein Anniken Liland
Fredriksen
Premie: Gullmedalje, type Nille

Klassens Paradisedeltaker
Magnus Sangnes
Premie: Babyolje

Klassens Bellonamedlem,
treklemmer eller mest
sannsynlig til å lenke seg til en
hval?
Lovinda Ødegården
Premie: Fastelavensbusk (red.anm:
Og den var veldig fin!)

Klassens danseløve

Magne Tveit Bolstad
Premie: Gullmyntene til klassens
CEO

Jacob Koren Brekke, “den kjekke”
Premie: Utvalgt sortiment av
kondomer, samt glidekrem

Klassens diva
Tara Berg
Premie: Krone

Klassens monstermast

Lars Petter Nora
Premie: DNT-magasinet Fjell og
Vidde

Klassens drømmedame
Nora Schjoldager
Premie: Tiara

Resten av kvelden ble brukt på dans
og moro. Det var sånn halvveis.
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Tett på Halsten
TEKST BÅRD HAGA BRINGELAND
FOTO PER ARNE KJELSVIK

Han går under mange navn. Han blir
ofte observert i tredje etasje i E-blokka.
Det er mange som kaller ham Fantomet,
av andre kalles han Store Veileder.
Dekknavnet han gir oss studenter
er Halsten, Halsten Aastebøl. Han
har vært her helt fra starten av, da
han ønsket oss velkommen som
studenter på Energi og miljø. Han
er her og veileder oss forfjamsede
teoretikere gjennom elektrolaber,
holder oss i hånden når vi er triste
og usikre og sier at alt skal gå
bra til slutt. Han ser oss gjennom
samtlige infotimer gjennom årene,
og det er ikke få! Men hvem er egentlig
denne mannen? Da vi møtte ham før
intervjuet, var vi ikke redde. Bare litt.
Vi prøvde oss fram med et spørsmål om
studium. Vi regnet jo med at han hadde
gått Energi og miljø, men ble sjokkert
da han sa:
- Jeg gikk på elkraftteknikk og
gikk ut derfra i mars ‘94.
Allerede da gikk intervjuet litt i stå;
vi ble så forfjamset. I håp om at han i
hvert fall hadde vært med på noen av
EMILs mange komiteer, spør vi om hva
han gjorde i studietiden, og han svarer:
- Studietiden var fin, den. Jeg var
aktiv på Samfundet, i Studentradioen.
Da het det ikke ”Radio Revolt”, men
bare ”Studentradioen”. Jeg hadde ikke
noen andre verv enn det, men jeg var
med på UKA-senderen under UKA ‘91.
Jeg var programmedarbeider. Da lagde
jeg og en annen bluesprogrammer.
Bluesprogrammene holdt de på med

ganske lenge, lenge etter at jeg var
ferdig på radioen.
Så Halsten er musikkfan. Vi graver
videre for å finne ut av hvilken musikk
han hører på.
- Jeg liker alt fra Vivaldi til Sex
pistols, jeg. Nei, nå kommer det vel til
å stå i avisen at jeg er Lady Gaga-fan.
En gang jeg hørte på radio i bilen og
tenkte ”Dæven, det var en bra låt!”,
viste det seg å være Lady Gaga med
“Born This Way”.
Programmet vi hadde – vi
kan kalle det bluesprogram – var
egentlig alt av amerikansk blues- og
soulmusikk, særlig fra 6o-tallet. Men

jeg er jo interessert i Rolling Stones
og eldre rock også, da. Og jeg hører
mye på klassisk musikk. Datteren
min på 19 år hører på mye musikk
som høres bra ut, og som jeg synes
er ålreit. Men jeg synes ikke jeg kan
begynne å sette meg inn i det der,
det får være ungdommens greie.
Savner du ungdommen og
studielivet?
- Det er så lenge siden nå, jeg
husker ikke så mye. Men det er
greit å tjene penger, da!
Savner du sveisen din, da? Var
det hockeysveis?
- Nei, hockeysveis har jeg aldri
hatt! Det er jo sånn MacGyver har.
Det var vel mer sånn, eeh... Det
var mange som hadde sånt hår på
”Studentradioen” på den tiden. Det
hadde vært en stor fornærmelse å
kalle det hockeysveis! Vi brukte heller
ikke i noe i håret.
Mye hår hadde han i hvert fall,
beviset ser man i jubileumsavisen, men
den tiden har han lagt bak seg. Nå vier
han all sin tid til oss EMILere. Men gjør
han på fritiden da? Han planlegger vel
ikke bare infomøter hele tiden?
- Tiden går til familie, stort sett.
Så han har en annen familie?
- Selvfølgelig. Tre barn, det tar
litt tid, det! Jeg er også leder i Norsk
elektroteknisk forening, Trondheim
gruppe. Nå i mars skal vi for
eksempel arrangere teknisk møte, der
studentene i fjerde og femte årskurs
også er invitert. Men ellers liker jeg
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friluftsliv, som å gå turer i fjellet.
Mange av oss er jo aktive og liker å
holde oss i bevegelse, men utdanningen
vi tar tilsier mye stillesitting. Hvordan
var det for deg å jobbe på kontor
sammenliknet med da du jobbet mer
ute om sommeren, er det et stort savn?
- Det er såpass mye variert
involvert likevel, jeg har mye som
ikke foregår på kontoret. Jeg er på
lab, og det synes jeg er morsomt.
Vi hadde mer lab enn det dagens
studenter har. Vi hadde stort sett ti
laboppgaver hvert semester. Disse
var organisert i et eget obligatorisk
fag. I første og andre årstrinn gikk
det jo greit, men i tredje så ble det
slik at alle tok alle laboppgaver, også
til fag de ikke tok selv. Jeg hadde for
eksempel ikke kraftelektronikk, det
tok jeg først senere, så da måtte jeg
ta laboppgavene selv om jeg ikke
hadde det faget. I dag kan lab være
litt utfordrende. Særlig studentene på
første og andre studieår har et litt mer
anstrengt forhold til lab, tror jeg. Det
er et behov for å styrke ferdighetene
til studentene slik at de greier å
skjønne hva de gjør på laben. Det er et
ganske stort løft som skal til der.
Nok om ham, la oss snakke litt om
oss! Halsten har jobbet lenge med oss.
Vi spør ham om Energi og miljø-studiet
ble slik han håpet det skulle være, om
det ble slik han så for seg?
- Ja, i talen min på jubileumsballet
i høst siterte jeg Knut Samdal, som sa
”Jeg er veldig fornøyd med hvordan
Energi og miljø-studiet fremstår i
dag”. Det gjelder jo oss i fagmiljøet
også, for vi ser at dere er attraktive
på arbeidsmarkedet. I tillegg er det
forholdsvis lavt frafall sammenliknet
med en god del andre studier, så det er
vi topp fornøyd med. Men man vet jo
aldri, den pendelen kan også svinge.
Ja, for hva kan være utfordringen i
framtiden?
- Det vil alltid være en kamp om
studentene. Nå legges det veldig
mye ressurser i å profilere IKTstudiene, og det er jo den samme
søkerbasen vi konkurrerer om. Om
de lykkes vil det gå ut over andre
sivilingeniørutdanninger, og kanskje
kan det være oss.
Men IKT-studiene er ikke Energi og
miljø. Bare EMIL er EMIL, og vi er rett
og slett den beste linjen å være student

på. Ingen kan slå oss på miljø – i dobbel
betydning – eller komiteer.. Hvordan er
miljødelen av Energi og miljø egentlig,
er det slik man så det for seg da studiet
ble opprettet?
- Ja, det er jo sånn vi har sett det
for oss hele tiden. Nå kommer det inn
et obligatorisk fag med miljøanalyse i
tredje klasse, fra neste studieår. Blant
hovedprofilene våre har vi Energi og
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i Tyskland med Energiewende, hvor
det kommer inn mye solenergi. Med
veldig mange bygg med panel på taket
som leverer tilbake til nettet, blir det
et helt annet energisystem å drifte
enn det vi har i dag. Dette er jo sterke
argumenter for det såkalte Smart
Grid-konseptet. Man må ha mye større
kontroll på alle punktene i nettet,

«Jeg er Lady Gaga-fan»
- Halsten

miljøanalyse, for de som ønsker å
spesialisere seg innenfor det. Man
kan også jobbe med for eksempel CO2håndtering.
Er det jobber for oss, om vi velger
retningen på miljøgrunnlag? Er det noen
jobber for de som velger å spesialisere
seg på vindkraft?
- Vi gir dere ikke vindkraftkompetanse spesielt, men kompetanse
i de teknologiene man trenger
innenfor for eksempel vindkraft. Den
samme kunnskapen kan anvendes til
så mye annet også. Vi er ikke avhengig
av én spesiell anvendelse for at
kandidaten skal få jobb.
Vi kan jobbe med alt mulig rart, vi
altså! Mange begynner jo på studiet for
å være med på ”energirevolusjonen”,
for å gjøre noe bra for miljøet, for å
redde verden om du vil. Spørsmålet
er om Halsten tror det kommer en
energirevolusjon i vår levetid.
- I deres, i hvert fall! Altså, vi
står nok overfor store forandringer i
energisektoren. Vi ser jo det som skjer

med hensyn på hvilken vei effekten
flyter og så videre, og istedenfor store
kraftverk må jo produksjonen foregå
desentralisert mange steder ute i
nettet.
Hva skal du gjøre når du blir
pensjonert?
- Gå igjen her som et spøkelse.
Nei, da! Jeg er glad i friluftsliv. Det å
gå på ski syns jeg er herlig, men det
har jo vært en katastrofal vinter så
langt. Jeg synes det blir for lite av
turer i fjellet.
Helt på tampen får vi råd (eller
veiledning om du vil) om hvordan vi får
mest ut av studietiden. Budskapet er
klart: ”Engasjer deg i det som foregår,
vær en del av miljøet, og jobb hardt
med fagene. Du kommer aldri til å løse
difflikninger på sengen etter at du er
ferdig som student; de tunge tekniske
fagene er sånt man best lærer under
studietiden”. Med det takker vi for
intervjuet og alt han gjør for oss. Vi
håper i alle fall at Grev Halsten velger å
gå igjen her på Haugen.
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U*I = EFFEKTiv
Øvingshelg med Pikestrøm og Høystemt

TEKST LOVINDA ØDEGÅRDEN
FOTO EIVIND NERVIK LEA

Tradisjon tro (fra og med i år) dro EMILs to kor,
Pikestrøm og Høystemt, på sin årlige (fra og med i år)
øvingshelg på hytta Lyngbråten. Denne turen plasserte seg
i historien på selveste valentinsdagen, og derfor var det
kanskje noen som håpet på en ekstra romantisk hyttetur.
Men så er jo Pikestrøm og Høystemt mer som søsken-kor
enn kjæreste-kor, så da var det kanskje greit (dog leit) at
det ikke ble noen hook-ups i løpet av helgen (red.anm: Så
vidt redaksjonen vet).
Klokken var 15:00. Det var oppmøtetidspunkt, og
det satt fem stykker på trikkeholdeplassen St. Olavs.
Som en av turens arrangører var undertegnede ved dette
tidspunkt mer eller mindre en stresset hønemor, men da
klokken tikket mot 15:15 fyltes trikken opp likevel. Under
en vakker tur oppover Byåsen, mot siste stoppested,
kriblet det i magen til mange piker og herremenn som
gledet seg til en harmonisk helg med store amplituder på
stemningsnivået.
Turen startet dog med en litt negativ amplitude på
nevnte spenningskurve, da det viste seg at nøkkelen til
hytta var det ingen som hadde med seg. Ansvarsballen
hadde blitt kastet så mye rundt at det ikke var noen som
hadde tatt den imot. Til tross for dette dukket alle nøkler
og turmennesker opp til slutt, etter noen lange og kalde
halvtimer utenfor hytta med sang, aking og et legendarisk
tryn utført av Pikestrøms dirigent Daniel (iført Converse
for anledningen).
For alle som var alene på valentinsdagen ble det
en gledelig overraskelse etter middag: Speed-dating!
På denne måten hadde alle fjorten dater hver, og det
må vel regnes som en vellykket valentinsdag. Dette la
grobunn for mange nye samtalepartnere utover kvelden,

og pikene lærte at Høystemts dirigent Sigbjørn ikke var
så skummel likevel. Grunnet et annonsert uannonsert
besøk fra Juvente-folkene måtte helgen tas med en klype
edruelighet, og fredagskvelden gikk til boller, kakao og
Ligretto til langt på natt.
Neste dag var det duket for mange timers øving,
og fagre toner ble skapt i hyttas stuer, overopphetet av
varmepumper. Pikestrøm hadde øvd på en liten godbit
kalt "Fyll ditt sinn med kjærlighet" til Høystemt, som de
fremførte i valentinssammenhengen. Som på hytteturer
flest ble det fest, på tross av gretne naboer og drikkeforbud.
Temaet for lørdagskvelden var "undercover", der ingen
drikke fikk konsumeres om den ikke var kamuflert. Mange
kreative løsninger emergerte fra denne ideen, deriblant
vin på juicekartong, sprit på Sprite-flaske og diverse på
termos. Det ble quiz med Superleder Jarand, som blant
annet fremkalte heftige diskusjoner om "innejakke",
"iPod-hanske" og "smekke" var kvalifiserte klesplagg,
gode ordspill og kreative palindromer. Denne forfatterens
favorittordtak var for øvrig: "Kaviar er fattigmanns russisk
kaviar." Dypt.
Resten av lørdagen eskalerte til en særs innholdsrik
aften. Mang en sanger tok turen i badstuen, der det
endte med det mange tror – og mange ikke tror – var
pipebrann. Enkelte "menn" tok dette til fem nivåer over
og gjennomførte naken-aking utenfor hytta. Fruktene
av dette var blodige lår og legger og alt i alt noen veldig
fornøyde smågutter. Bodyshots ble også observert i andre
etasje, men dette var mer eller mindre ufrivillig, da et
ansikt ble dyttet ned i en annens hårete navle, og spriten
havnet i shotterens øye. Denne herren var i tillegg iført
intet annet enn boxer og leopardkåpe. Mens enkelte la

VANNMAGASINET

seg tidlig av uvisste grunner, holdt andre på til klokken
seks om morgenen med full (i flere betydninger av ordet)
allsang og fest. I løpet av natten hadde det vært en gjeng
pøbler på natterov, som utførte planking på de som lå
og sov. Nattens store utfordring var å planke på dirigent
Sigbjørn. Det ble gjennomført med store mengder fnising,
men Sigbjørn våknet uvitende om hendelsen dagen
etterpå.
Natten ble lang, men nesten alle kom seg opp til frokost
og en festlig oppvarming med lek i snøen. Mange ble
vekket av en heller dramatisk hendelse: Vera var fanget på
toalettet. Etter en deilig dusj hadde hun til sin forferdelse
oppdaget at låsen satt bom fast, og et redningsteam på
mer enn ti studenter prøvde å løse problemet med alle
redskapene de fant på lommekniven, samt en hjulvisp. Til
slutt satte en barsk Gustav ned foten, slo døra av hengslene
og befridde Vera.
Deretter ble det en kort og hes øving for mange;
Pikestrøms sopraner var falt til alter, og altene vurderte
å gå over til Høystemt. Øvingen var ikke fullt så produktiv
som dagen før - i hvert fall for jentene, som endte opp
med å snakke om følelser. Før avreise var det rydding
og bortauksjonering av resterende mat med dirigentauksjonæren, som er en av Høystemts tradisjoner. Mange
bød mer enn det som ble betalt for smør, oppskåret
grovbrød, "det kjipeste syltetøyet" og "det enda kjipere
syltetøyet".
Målet for helgen var nådd: Begge kor hadde lært seg
nye sanger i fleng, nye vennskapsbånd var blitt knyttet, og
noen returnerte med brød for resten av semesteret. Ikke
minst hadde alle hatt en fortreffelig helg, og alle som ikke
var med angret bittert og følte at de hadde gått glipp av
noe stort. Og det hadde de.
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Seks i Glassgården
NORA SCHJOLDAGER (22,5)
ENERGI OG MILJØ (2,5. KLASSE )
Hvilken linje på Gløs er løs?
Berg. Jeg var med på opptaket deres.
De er løse.
Hva er ditt mest sexy miljøtips?
Kanskje å dusje sammen? Men det
stemmer egentlig ikke, for da tar
dusjen mye lengre tid. Kanskje å
stå sammen og holde varmen som
pingviner? Men pingviner er jo ikke
så sexy. Det er generelt ikke miljøtips
heller. Det må være å gå trapper i
stedet for å ta heis! Da får man fin
rumpe og fine ben, og DET er sexy.
Hva er din største miljøsynd?
Jeg er veldig glad i scampi og tunfisk.
Det er to utrydningstruede arter, og
produsentene ødelegger jo naturen
for at vi skal få spise det.
Er ett tørk nok?
Det kommer an på. Nei, det er kun i få
situasjoner at ett tørk er nok. Når man
er i en situasjon der man trenger tørk,
så trenger man gjerne flere tørk.

GURO LARSSEN (24)
INGENIØRVITENSKAP OG IKT
(4. KLASSE )
Hvilken linje på Gløs er løs?
EMIL! De løper rundt med hattene
sine og er løse.
Hva er ditt mest sexy miljøtips?
Bruk lite klær, gjerne små klær med
lite stoffer. Er ikke det miljøvennlig
da?
Hva er din største miljøsynd?
Reising.
Er ett tørk nok?
Ja! Forskning fra 2012 viser at
størrelsen på papiret akkurat er stor
nok til å tørke to hender.

FOTO PER ARNE KJELSVIK

IVAR HOVDEN (21)
KYBERNETIKK OG ROBOTIKK
(2. KLASSE )

RUNAR LAHTI (22)
ENERGI OG MILJØ (4. KLASSE )
Hvilken linje på Gløs er løs?
Nå må jeg tenke meg om. Det er nok
Industriell kjemi- og bioteknologi.
Hva er ditt mest sexy miljøtips?
Spar miljøet ved å ikke bruke klær.
Hva er din største miljøsynd?
Jeg kildesorterer ikke.
Er ett tørk nok?
Nei. Det blir ikke tørt med ett tørk.

Hvilken linje på Gløs er løs?
HC
Hva er ditt mest sexy miljøtips?
Det er kanskje ikke så veldig sexy,
men å kildesortere er veldig bra! Og å
sjekke om det du kildesorterer faktisk
blir kildesortert. Det er litt som
tilbakekobling i kyb.
Hva er din største miljøsynd?
Jeg flyr i stedet for å ta tog når
jeg skal hjem, ellers er jeg ganske
miljøvennlig.
Er ett tørk nok?
Ja, det er det!

MORTEN BURKELAND (20) ÅR
INDUSTRIELL ØKONOMI OG
TEKNOLOGILEDELSE
MED
ENERGI OG MILJØ (1. KLASSE )
Hvilken linje på Gløs er løs?
I hvert fall ikke indøk. Har hørt fra
broren min at det er EMIL ...
Hva er ditt mest sexy miljøtips?
Å varme seg på andre måter enn å
bruke ved.
Hva er din største miljøsynd?
Rett før eksamensperioden i fjor
printet jeg ut ca. 5000 sider med papir
i Kjelhuset.
Er ett tørk nok?
Absolutt ikke.

MATTHIAS CLAD (22)
ENERGI OG MILJØ (1. KLASSE )
Hvilken linje på Gløs er løs?
Hybrida. Gaven vi fikk fra dem til
15-årsjubileet sier alt. Man merker at
de er lette på tråden, og jentene går
kommando under de korte kiltene.
Medisin er også ganske heftig ...
Hva er ditt mest sexy miljøtips?
Å kose seg i sengen for å få det varmt.
Da slipper man å varme opp huset!
Hva er din største miljøsynd?
Hmm... Kanskje at jeg har litt for
mange? Det kjedelige svaret er at jeg
tar flyet hjem til Tyskland.
Er ett tørk nok?
NEI! Tankegangen er riktig, men i
praksis er det ikke nok med ett tørk.
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SURØL FRA
NORGE
SUR MEGGE
Alk 8.00 % vol
Haandbryggeriet
HAANDBAKK
Alk 8,50 % vol
Haandbryggeriet
TINDVED
Alk 7,00 % vol
Nøgne Ø
SOUR BROWN
Alk 5,00 % vol
Nøgne Ø

ØlKom anbefaler: Surøl
TEKST ULRIK W. BJERKELI
FOTO BERNT ROSTAD

Historikk

I riktig gamle dager var alt øl surøl. Øl har blitt brygget
så langt tilbake som vi kan finne spor av sivilisasjon (minst
8000 år siden), men sanitering av prosessen og kontroll
av gjærkulturer begynte man med først for et par hundre
år siden. Det vil si at helt rent gjærede øltyper, som for
eksempel pilsner, er et ganske moderne fenomen.
I dag er surøl heller unntaket enn regelen, men noen få
bryggerier lager det fortsatt i dag. De fleste tradisjonelle er
plassert i Payottenland i Belgia, selv om mange moderne
mikrobryggerier har tatt opp igjen tradisjonen. De ulike
typene surøl har ulik surhetsgrad, men de fleste som er
i salg i dag er ganske avbalanserte når det kommer til
surhet, og mange av typene er i tillegg tilsatt en mengde
frukt eller bær for å tilsette smak og balansere ølet. Det
som generelt er forskjellen mellom surøl og alt annet øl
er hvordan gjæringsprosessen foregår. Der øl normalt
sett blir tilsatt en veldig spesifikk gjærkultur som gjør
om sukkerarter til alkohol på en veldig bestemt måte,
blir surøl gjæret med det som måtte finnes av forskjellige
bakterier, gjærceller og egentlig all annen mikrofauna i
luften rundt bryggeriet. Noen bryggerier har funnet andre
måter å få tak i disse mikroorganismene på, for eksempel
Rodenbach-bryggeriet som gjærer alt ølet sitt i store
tretønner som de hverken har byttet eller vasket på rundt
150 år, der bakteriene som gjærer ølet sitter i treet.

Karakteristikk

Surøl er av natur ganske divers, og er også delt inn
i en liten haug med forskjellige stilarter. De vanligste
tradisjonelle er Geuze, Framboise, Kriek, Flamsk rød,
Flamsk bruin og Berliner Weisse, men mange andre
mer moderne, utradisjonelle finnes. Særpreget på disse
stilartene varierer mye og er såpass vanskelig å forklare
at vi generelt anbefaler folk å prøve seg fram. Mange av de
lyse og frukttilsatte typene har veldig mange av de samme
smakene som man finner i tørr vin, så selv om dette
kanskje kan regnes som en sær og avansert øltype kan
den fort være overraskende lett tilnærmelig for folk flest.
Fellesnevneren er at de er syrlige, som kommer av at disse
bakteriekulturene i tillegg til å produsere alkohol også
produserer en del syrlighet som legger til kompleksitet,
smak og aroma til ølet. ØlKom anbefaler kort og godt å
gå en god tur på polet eller din lokale pub og prøve et par
typer.

Hvordan får jeg tak i dette?
Mange av bryggeriene som fortsatt lager dette er ofte
ganske små og distribuerer kun lokalt, så noen typer er
vanskelige å få tak i, som for eksempel Berliner Weisse
som kun finnes i Berlin. Heldigvis har dette blitt ganske
populært i det siste og en god del av disse øltypene er
blitt tilgjengelige i Norge. Gode belgiske bryggerier er
Cantillion, Boon, Rodenbach, Bockor og Beersel. Flere
norske bryggerier har også begynt å eksperimentere med
surøl, først og fremst Haandbryggeriet og Nøgne Ø. Alt
dette får man tak i på Polet, eller på en god ølbar.
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Styret tester isbading
TEKST STYRET
FOTO PER ARNE KJELSVIK

Nidelva den 20. februar 2014, klokken er
09:00. Menneskene på Elgeseter bro forstyrres
av et alvorlig leven nede ved vannet og titter
nysgjerrig over kanten. Øynene deres blendes
av vinterbleke kropper, supermanntruser,
solen som speiler seg i vannet og blitz fra et
speilreflekskamera. Hva er dette? Drukner de?
Burde ambulansen tilkalles? Galehuset? Slapp
av! Det er bare “Styret tester”.

Fredrik

Som den mest naturlige ting i verden var “Styret tester”
den første oppgaven vi i styret tok på oss, og siden det da
var januar kom isbading fort frem. Så gikk månedene, i takt
med isen. Så da februar begynte å nærme seg slutten måtte
en krampetrekning til. Bading i Nidelva med Lollipop,
selvfølgelig. Når det gjelder badingen gikk det meste som
forventet; kaldt og jævlig, pluss de vanlige stikksmertene

ved tråkking på kråkeboller (som forøvrig skjer hvert
eneste steg). Det positive var at vi fikk bred mediedekning,
spesielt av nysgjerrige og spydige forbipasserende på
Elgeseter bro. Ellers var Lollipopen dritgod, og vi gleder
oss til sommeren når vi gjør dette frivillig.

Heidi

Ideen om isbading dukket vel opp i januar en gang,
og tanken var først å ta med tau, øks/sag(!)(tror Fredrik
faktisk tok med dette) og diverse utstyr til Åre, for å
gjennomføre badet der. Til min glede var det ingen
som var edru/fungerende nok til å gjennomføre et slikt
galmannsoppdrag i Åre, så det ble duket for isbading i
Nidelva. Som en relativt sterk motstander av isbading
var jeg til dels misfornøyd med denne utgaven av “Styret
tester”. Men stahet og gjennomføringstvil ble lagt til
side, og jeg våknet opp klar som et egg en kald, nydelig
torsdag morgen. Bikinien ble slengt på, kaffen ble traktet
og håndkleet ble skvist inni bagen; jeg var klar.
Badet i seg selv var ganske kort, men med håndkleet i
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den ene hånden og Lollipopen i den andre, følte jeg meg
uovervinnelig. Det var en stikkende kald opplevelse, men
også utrolig forfriskende! Det verste kom faktisk etter at
vi hadde badet, da tærne ble gjort om til beige ispinner og
jeg var klar for tå-amputasjon. Ellers er jeg superglad for
at jeg hadde varm kaffe stående på elvekanten, og at det
var en flink fotograf tilstede for å dokumentere. Med dette,
i tillegg til så fotogene bademodeller, mistenker jeg at det
ble knipset noen knakandes gode bilder!
Lenge leve sommeren!

Katrine

Da isbading ble foreslått som første “Styret tester” var
jeg i utgangspunktet mer enn litt skeptisk. Men så husket
jeg at jeg har blitt et ja-menneske, og etter hvert som vi fikk
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pratet litt om det ble jeg i grunn ganske gira. Min positive
innstilling varte helt til jeg våknet kl. 08:25, en halvtime
før vi skulle i — ja, ikke ilden akkurat, og sjekket yr.no.
Våren kom tidlig til Trondheim i år, men denne dagen
viste gradestokken fem minusgrader, og et morgenbad i
Nidelva var ikke det som fristet mest.
Minusgrader til tross, når alt kom til alt var det ikke
så ille. Den intense smerten i nakne føtter på isdekket
elvebredd sørget for at jeg ikke kjente kulden på resten
av kroppen, og med en saftis i hånden kom nesten
sommerfølelsen snikende. Etter en rask svømmetur
trasket vi forfrisket og fornøyde opp til Gløs, og da følelsen
begynte å komme tilbake i føttene var jeg egentlig ganske
så begeistret for hele opplevelsen.
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Oda

Jeg var veldig fornøyd da forslaget om isbading
ble godkjent av resten av styret - helt til det slo meg at
isbading er veldig, veldig, veldig kaldt. Samtidig som
jeg hørte min egen stemme si “Hallo folkens, det er helt
fantastisk å bade om vinteren! Kom igjen, da!”, hånlo
underbevisstheten min av ordene og påpekte at jeg syns
det er like grusomt hver gang. Likevel var planen i boks
og forberedelsene allerede i gang, så jeg var nødt til å
bite i det sure eplet og fake min glede. Tiden gikk, og den
merkelig milde “vinteren” sørget for at isen forsvant i takt
med ukene som suste forbi.
Til slutt kom dagen, og jeg drasset min vinterbleke
kropp (så blek at vampyrer vrir seg av misunnelse) opp
av sengen og tok på meg alt det varme jeg kunne finne.
Til og med fjortis-uggsene fikk bli med, og med bikinien
innerst var jeg klar. Nidelva skulle beseires! Og beseire
den, det klarte vi faktisk. Pulje for pulje løp vi hylende og
brølende uti, med Lollipop i hånda og verdens snåleste
ansiktsuttrykk. Det var rart hvordan det føltes som at
føttene mine skulle fryse ihjel og brenne opp samtidig,
der jeg trampet på vonde steiner og slang meg under
overflaten med et elegant mageplask. Blålilla, hutrende og
strålende fornøyde med dagens prestasjoner skiftet vi til
tørre klær og trasket opp til skolen - jeg i kommando, for et
skift med undertøy hadde jeg selvfølgelig glemt.

Maren

Jeg gruet meg veldig til vi skulle isbade, selv om jeg
var glad for at vi ikke endte opp med å gjøre det i Åre.
Det hadde absolutt ikke vært gøy å skjære hull i isen for å
hoppe uti. Særlig for meg, som egentlig ikke liker å bade
ute med mindre det er minst 20 grader i vannet. Jeg har
faktisk prøvd å bade ute på omtrent samme tid før, men da
hadde jeg tilgang til badstue både før og etter jeg hoppet
ut i vannet. Det er en veldig stor forskjell på å måtte stå
og vente på bussen etter et isbad og å komme rett inn i en
badstue.
Da dagen kom våknet jeg med en knute i magen, og
jeg klarte nesten ikke å stå opp. Jeg klarte imidlertid å
komme meg krypende til Nidelva i tide. Logisk nok ville
jeg bade sist slik at jeg hadde kortest tid til å fryse etterpå.
Uheldigvis fikk jeg god tid til å grue meg mens jeg så på
at de andre frøs og ropte i vannet. Så var det min tur, og

det var bokstavelig talt bare å hoppe i det. Det var faktisk
ikke så ille som jeg hadde trodd, selv om ansiktsuttrykket
mitt sa noe annet. Selvfølgelig var det kaldt med en gang,
men jeg mistet fort følelsen i kroppen. Jeg merket ikke
engang at bikinien ikke satt helt som den skulle slik at
tilskuerne på Elgeseter bro kunne se puppen min. Det så
jeg først etterpå, da vi kikket gjennom bildene som var
tatt. Småflau kledde jeg på meg tørre klær og var klar for
å ta bussen hjem. Selv om det var kaldt å bade, var det
absolutt verdt opplevelsen. Det blir nok likevel ikke mer
bading før til sommeren!

Trygve

I utgangspunktet var jeg en av de som var størst i
kjeften når det kom til isbading. Allikevel var ikke motet
helt på topp da dagen endelig kom. Jeg var sikker på at
noen av de andre ikke skulle klare å møte opp, så mye av
tankene gikk (heldigvis) til å finne en passende straff til
dem. Da jeg så Per Arne (superfotografen) komme med
åpen genser uten jakke i fem minusgrader, fikk jeg motet
tilbake. Tanken slo meg da at jeg ikke skulle frykte vannet,
men at vannet skulle frykte meg! Etter å ha åpnet en
pakke med Lollipop som luktet råttent (den hadde ligget i
fryseren til Fredrik), kjente jeg meg klar. Og deretter gikk
det bare “straka vegen” ut i vannet. Jeg stupte som en
delfin gjennom vannet og var selvfølgelig førstemann til
å dukke hodet under. Jeg ropte ut i en blanding av smerte
og glede, slik at alle i Trøndelag kunne høre meg. Jeg lå uti
vannet i det som føltes som en evighet, og spiste saftis. Da
jeg endelig kom opp igjen og fikk tørket meg, fikk jeg en
euforisk følelse. Jeg var hverken kald eller varm, bare glad
og fornøyd. Dagen var reddet!

Matthias

I hjembyen min kjenner jeg ingen som driver med
isbading. Kanskje fordi temperaturene sjelden går under
15 varmegrader. Men som “ekte” nordmann og selvfølgelig
“ekte” mann, finnes det ingen ting som frister mer enn å ta
seg en god badetur under den idylliske Elgeseter bro. Vi tre
gutter skulle gå i vannet først. Mens Heidi fortsatt spurte
om vi “virkelig skulle gjøre dette?”, sto Trygve allerede klar
med kun underbukse og joggesko på seg. Vår fantastiske
leder Fredrik tok som motivasjon sin supermanntruse på
seg, og delte ut Lollipopisene, som luktet råtten fisk.
Klar for å få det unnagjort sto vi ved elva. Det eneste
som manglet nå var riktig posisjon til fotografen. Etter
at Per Arne prøvde den sjette vinkelen og fortsatt var
misfornøyd, begynte jeg å lure på om vi kanskje skulle
ventet litt med å stå halvnakne midt i Trondheim. Selve
badingen gikk nokså kjapt og var nokså deilig. Om
Lollipopisen kunne man dessverre ikke si det samme
lenger ...
For meg var “Styret tester”-oppgaven både morsom og
lærerik. Det er to ting jeg kan gi videre til alle EMILere der
ute:
1) Ikke kle av deg for tidlig (gjelder også som generelt råd)
2) Ikke spis maten du har dukket under vannet i Nidelva!
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Språkpolitiet
Ellipsen: Hva er det og
hvordan brukes den
korrekt?
TEKST OG ILLUSTRASJON
LOVINDA ØDEGÅRDEN

Ellipsen er et tegn som veldig mange vet veldig lite eller
ingen ting om. Dette mystiske tegnet er noe vi bruker - eller
rettere sagt misbruker - daglig. Det jeg snakker om er altså
tegnet ”...”. Nei, det er ikke tre punktum, men én ellipse.
Misbruken av ellipsen tar mange former. Mange skriver
”..”, ”....” eller rett og slett ”.......................”. Det er feil,
alt sammen. Og er du en av de som tenker ”Det gjør jo
ikke jeg! Jeg bruker alltid tre prikker.”, så er det med 99 %
sannsynlighet at du bruker ellipsen feil likevel.
Det de fleste ikke vet, er at det er forskjell på ellipsebruk
ved ufullstendig ord og ved fullført ord. Dersom ordet som
står foran ellipsen er skrevet ferdig, skal det altså være et
MELLOMROM mellom ordet og ellipsen.
La oss se på et eksempel:
Det var en gang... 		 FEIL
Det var en gang ...		 KORREKT
Føler du deg nå tatt på senga og har fått dine fantasier om
at du var en flink skribent knust, fortvil ikke! Det kan hende
du har brukt ellipsen riktig en eller annen gang. Ellipsen skal
nemlig ikke skilles fra ordet med mellomrom når ordet er
ufullstendig. Dette brukes dog ikke så mange andre steder
enn i fortellinger der en person snakker og blir avbrutt.
Eksempel:
- Men jeg har jo tatt all oppv...
- Ti, kvinne! Din usle tøs!
Andre tilfeller der ellipse uten mellomrom er greit, er for
eksempel ved langtrukne svarord eller uttrykk for latter. La
oss se:
Jaaa...
			

(Husk her at man ikke skal bruke mer
enn tre av samme bokstav.)
Hahaha...		
			
(Eller ”Ha, ha, ha ...” Som teknisk sett
er mer korrekt.)
Det er altfor få i verden som vet hvordan man bruker ellipsen
korrekt. Til og med enkelte som tekster fremmedspråklige
TV-programmer vet ikke hvordan å bruke ellipsen.
Så nå vet du dette. Ha respekt for tegnet! Spre ordet!
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Åre(t)s EMIL-tur
TEKST NANNA WAHL
FOTO GLADE EMILERE

Det var januar, og det store
stipendet hadde akkurat entret
kontoen. Et enormt ønske om å bruke
det opp på kort tid oppsto. Tanken
på alkohol, billig bacon og eksotiske
gutter fra et fjernt land opptok
akkurat så mye hjernekapasitet at
Harald Hanche-Olsens beretninger
om polarkoordinater måtte vike.
Turen gikk selvfølgelig til Sverige og
det beryktede Åre. Dette var turen
fadderne våre hadde snakket så
mye om – uka som ville slå russetid,
fadderperiode, og kanskje til og med
UKA.
Det begynte så tidlig en søndag
morgen at bussene ikke engang hadde
begynt å gå i Trondheim by. Første
delen av storstipendet gikk med på å
(halvveis sovende) betale en gretten
taxisjåfør for å komme seg ned til
Gløshaugen, der bussen til Åre gikk.
Da vi ankom Åre hadde enkelte
et stort behov for å kombinere slalåm
og alkohol, men det gikk ikke like bra
for alle. Noen endte med hodet først

ned bakken, andre med hodet først
ned vasken. Hver sin smak. Det skal
vel også nevnes at de med hodet ned
vasken ikke fikk med seg afterski.
Selv om jeg kan le av dem nå, var
det jeg som var idioten den gangen.
Systembolaget var nemlig ikke
åpent, og jeg måtte leve på 3,5 %-øl
hele kvelden. Det resulterte i at jeg
beklageligvis husker alt fra den dagen
(og det skjer ikke så ofte).
Etter et glass reparasjonssjokolademelk og noen timer i
bakken på mandag, dro vi derfor på
systembolaget og bunkret opp med
så mye tequila, øl og jägermeister
vi kunne bære. En kilometer senere
startet tequilavorset og den desidert
største fyllekula for min del. Shot.
Shot. Shot. Latter. Shot. Svart. Bygget.
Dansende mennesker. Svart. Bakis.
Pute. Kort sagt: Tequilavors er aldri
en god idé, og hvis det var noe sladder
eller kult og nevneverdig som skjedde
denne kvelden, var jeg ute av stand til
å få det med meg.
Ny dag, mer sjokolademelk. Ut i
bakken. Angre på de siste konsumerte

BADEKARET ER DET NYE
DANSEGULVET
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ANONYM: FANGSTEN ETTER RØVERTOKT

glassene fra dagen før. Det viser seg at
å stå i bakken dagen etter tequilafylla
var gunstig. Frisk luft og snø er visst
en super måte å unngå bakfylla på! Å
bli kvitt bakfyll er dessuten positivt
når man tenker på å bli enda mer full
samme kveld. Det er lurt med en god
plan i Åre, og det hadde jeg. Det var
tirsdag, og andreklassingene hadde
bedt inn til storvors.
Den observante leser forstår at
andreklassingenes storvors er et
vors av typen stort. Dette innebærer
mange mennesker, og mange (fulle)
mennesker kan gjerne medføre en del
skade. Jeg kan vagt huske at jeg ropte
"hæla i taket!" (bokstavelig talt), før

noe som lignet en taklampe datt ned.
Som gutta sa: "Vi prodda så jævlig
LOL". Dagen etter hadde vertene lagt
ut bilde på facebook – "takk for i går!
Vi ble kastet ut, hahaaah". Senere
viste det seg at det bare var snakk om
et erstatningskrav på 15.000 kroner.
Det var siste dagen vår i Åre, og
dagen ble selvsagt påbegynt med
den tidligere nevnte forfriskende
turen i slalåmbakken, og deretter en
ny runde med shots med samme hell
som tidligere. Kanskje litt for mye
for enkelte. Såkalt "prodding av LOL"
ble tatt til et nytt nivå denne dagen.
En vill førstis ble hypet opp av sine
medstudenter (kremt, ikke av meg) til

å bæsje. På teppet. I sitt eget rom. Da
ble de ellers blide Dag og Truls ikke
så blide lengre. Nå går bæsjeren på
Dragvoll.
Alt i alt var dette en SINNSYKT
FET tur hvor både første- og
andreklassinger fikk vist sitt sanne
ansikt. Stemningen på bussen hjem
var rolig sammenlignet med turen
generelt, og det tydet følgelig på at
turen var vellykket. Både ganer og
mager var tilfredsstilt, i motsetning
til levere og lommebøker. Det viser
seg at det ikke skal mer enn en snau
uke til for å svi av mye av et stort
studielån, og det er kanskje like greit?
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DJ Wild-E
Topp 10 albumutgivelser fra 2013
Det har lenge vært en tradisjon for mitt
vedkommende å oppsummere året som var i en
liste av musikken jeg hørte på. Det er kanskje
en subjektiv liste, men samtlige album nevnt
er musikk jeg vil anbefale på det varmeste til
enhver med et øre for god lyd.
Disclaimer: Ja, det er mye indie rock

Nyttårsforsettene
som gikk skeis
TEKST MORTEN LEKVEN
FOTO SHUTTERSTOCK
Har du kanskje satt deg et par uoppnåelige mål
for nyåret, såkalte nyttårsforsetter? Da er du ikke
alene. De fleste blant oss har et eller flere mer eller
mindre klart definerte mål for det nye året, enten
det er å jobbe jevnere med skolen for å unngå det
umenneskelige skippertaket vi nettopp har kavet oss
gjennom i eksamensperioden, eller bare bli litt flinkere
til å sette av tid til sofaen. Sannsynligvis ikke det siste,
da de færreste neglisjerer sofaen så mye i løpet av
juleferien, som forøvrig er den desidert beste ferien, av
den enkle grunn at ingen forventer annet av en sliten
student enn at han skal spise mest mulig og unngå all
unødvendig bevegelse. Dette resulterer i at utallige
gjøremål og livsstilsendringer vi har utsatt gjennom
hele året, igjen gjør seg gjeldende gjennom de velkjente
nyttårsforsettene.
Nyttårsforsettene handler stort sett om det samme;
røykeslutt, mindre drikking, sunnere mat og mer
trening. For så vidt et kjempebra konsept som burde få
positive ringvirkninger i alle samfunnslag. Problemet
er bare at de fleste gir opp allerede før julepynten er
ryddet vekk, og dersom nyttårsforsettet gikk ut på
nettopp å få ryddet vekk julepynten, blir dette fort et
paradoks. Hva kan så være grunnen til denne heller
beskjedne levealderen på disse personlige løftene?
Én grunn kan selvsagt være mangel på ønsker om
å oppfylle disse målene. Det er liten vits i å love seg
selv noe som en ikke engang selv ønsker å oppfylle, da
blir man bare skuffet selv. Har man ambisjoner om å
oppfylle sitt nyttårsforsett, må det planlegges, times
og tilrettelegges, ned til minste detalj, og registreres
og dokumenteres for å se fremgang. Man må sette seg
delmål og belønne seg selv når man når disse delmålene.
Disse belønningene må selvsagt også tenkes nøye
gjennom; det er liten vits i å belønne tre snusfrie timer
inn i det nye året med en snus. Og er man så gira på
5:2-dietten at man gidder å tenke gjennom alt dette, så
er det vel ikke nødvendig å vente på at årstallet skifter
før man begynner.

10. Kanye West,
Yesszus

Ja, det høres kanskje
dumt ut, men albumet
er ganske kult!
Anbefaler å droppe
siste låt.

3 på topp

9. Yo La Tengo, Fade
Avslappende,
drømmende indie.

8. Foxygen , We are
the 21st century
ambassadors of
peace & magic
Eksperimentell og noe
psykedelisk, en god
forandring i spillelista.

3. Haim,
Days are gone

Pop på sitt beste. Gode
melodier, fantastiske
rytmer.

7. Thomas
Dybdahl,
What’s left is
forever

Det har tatt tre år,
men Dybdahl har igjen
skapt musikkmagi.

6. Queens of the
Stone Age, …Like
clockwork

- Jeg er kanskje litt for
glad i dette bandet til å
være objektiv nok, men
gutta vet å lage god
rock!

2. Mikal Cronin,
MCII

Enkelt og fengende.
Passer til alle
anledninger!

5. Arctic Monkeys,
AM
Vet dere hva? Det her
var bare sykt fett.

4. The National,
Trouble will find
me

Fantastisk stemning,
endelig et album
som varierer litt med
uttrykket.

1. Daughter,
If you leave

Gjennomført nydelig,
årets mest spilte.
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En bedriftspresentasjon utenom
det vanlige
TEKST
LOVINDA ØDEGÅRDEN

Den 8. april inviterer
EMIL-Link i samarbeid med
Smartgridsenteret til en
spesiell bedriftspresentasjon.
Her vil 100 EMIL-studenter
få servert presentasjoner
fra DemoNorge, de norske
demonstrasjonsprosjektene som skal
finne løsninger for morgendagens
smarte nett.
Smartgridsenteret,
eller
The
Norwegian Smart Grid Centre, jobber
for at overgangen til fremtidens
energisystem skal gå så glatt
og trygt som mulig. Dette skal
oppnås ved å samle forskning- og
utviklingsinstitusjoner,
bedrifter,
organisasjoner
og
offentlige
virksomheter
mot
et
felles

mål om å etablere et nasjonalt
forsknings-, undervisnings-, test- og
demonstrasjonssenter for smartgrid
i internasjonal toppklasse. Senteret
ble stiftet i august 2010 og har per i
dag 45 medlemmer som innebærer
både store og små aktører. (Les mer
om Smartgridsenteret på www.
smartgrids.no.)
Meningen med arrangementet er
å vise fram de ulike demo-prosjektene
som pågår i dag. Dette er blant

annet for å vise studentene hvilke
utfordringer vi står overfor, og hva
slags arbeidsoppgaver de kan drive
med etter endt studie. Presentasjonen
vil stimulere til samtaler mellom
fagpersoner,
professorer
og
studenter, som kan gjøre dette til en
arena for sommerjobb, prosjekt- og
masteroppgaver.
Sitt klar i uke 14 for å melde deg
på!

N
forelesersitater

Lars Magnus Hvattum (Operasjonsanalyse):
"... Det minner meg om da jeg bodde sammen med
John Nash (A Beautiful Mind)! Ja, eller samme hotell,
da. Men vi spiste sammen! I hvert fall på samme
restaurant. MEN jeg var nesten borti ham da vi gikk
forbi hverandre i buffeen!"

Jo Eidsvik (Statistikk):

(bildet fra overhead er blurry) "Er det jeg som har
røyka litt for mye i helga, eller ...?"

XXXX (økonomidelen i Teknologiledelse)

(etter å ha skrevet "alternativet" feil) "'El-ternativet',
faktisk ... Det er vel den meksikanske varianten."

Trond Toftevaag (Elektriske maskiner)

Åpner forelesningen: ”Are you ready for a good
time?!”

Forelesning for første klasse:

”Og denne likningen er jo som et barneskirenn å
løse.”

Trond Andresen (Reguleringsteknikk):

En Truls Bache (red.anm: Mistenker at dette er en
student fra salen) legger til Trond på Skype midt
i timen, alle ser vinduet.
"Hei, Truls. Jeg vil IKKE ha kontakt med deg på
Skype." Legger så til: "Det er i hvert fall ikke en
av mine eskortepiker ..."
Om vanskelig regnestykke på tavla: "For de av
dere som IKKE er Petter Northug, så går dette
bra."
"Da er spørsmålet om vi velger m11, så er den
andre oppfylt. Da er svaret at HERREN gir at det
er sånn."
"Dette er helt legitimt og 'straight forward', som
de sier på norsk."
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Grafisk ansvarlig
tar ansvar for
konsekvensene
av å trykke dette
bildet.

MediaKomredaktør satte
fyr på sitt eget hår under
Besserwisser-quizen
på Link-julebordet. Sa
det var null stress, dette
hadde hun gjort før.

DET SOM SKJER I ÅRE BLIR I ÅRE
KOMMER PÅ TRYKK:
og bæsjet
Førsteklassing var YOLO i Åre
du snap?
på teppet på pensjonatet. Fikk
ÅREts fest i andreklasseleilighet med
sikkert 70 gjester, i tillegg til de 14
“fastboende”. Ryktene sier at dette kan
sees på MediaKom-film snart!

Førsteklassing gjemte seg bak
en gardin på Bygget under
heftig klining med en svenske.

Hørt på Åretur i andreklasseleilighet:
Besøkende student: Har dere faktisk
boblebad?
Andreklassing: Vet ikke helt jeg, har
bare vært på to av badene.

Førsteklassing brukte en hel kveld i Åre
på å gjemme seg for en hun hadde tatt
med seg hjem fra byen. Ølbrillene sluttet
å fungere!

Årearrangører arrangerte såpenach sammen med
psykologistudenter. Mange andreklassinger ble observert
nakne mens de skled på gulvet.
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Er du smartere enn en
PA R A D I S E -deltaker?
TEKST INA MARIE KRUGE
ILLUSTRASJON LOVINDA ØDEGÅRDEN
TEKSTEN HAR TIDLIGERE VÆRT TRYKKET I STUD.JUR.

Du ler hånlig av dem hver kveld. Eller kanskje du
synes de er så håpløse at du ikke engang orker å
skru på TVen mens de fester og soler seg på det
luksuriøse hotellet. Som EMIL-student kan du ikke
bruke tiden din på dumme sitater fra mennesker
som aldri kommer til å sette en fot i nærheten av
Gløshaugen. Men før du skrur på TVen for å få deg
en god latter neste gang — ta vår test og finn ut om
DU virkelig er smartere enn en Paradise-deltaker!

2) Hvilket parti representerer
Barack Obama?
a) Det demokratiske parti
b) Det republikanske parti
c) Arbeiderpartiet
3) Fullfør uttrykket: «Jeg er ikke
den ...»
a) skarpeste personen i skuffen
b) skarpeste kniven i skuffen
c) smarteste personen i skuffen
4) Hva er Albert Einstein mest
kjent for?
a) Han oppfant graviditeten
b) han oppfant relativitetsteorien
c) å være en populær figur i en tvserie fra 70-tallet

5) Hva forbinder du med «Adam
og Eva»?
a) De omtales som de første
menneskene i Bibelen
b) De oppfant graviditeten
c) Ingenting
6) Hva er det viktigste å huske på
når man lager pizza?
a) Oregano
b) At fyllet er pent dandert
c) Pizzabunnen
7) Hva mener engelskmennene
når de bruker uttrykket «down to
earth»?
a) Jordnær
b) Høy på pæra
c) Kjedelig
8) Hvilken by er hovedstaden i
USA?
a) New York
b) Washington DC
c) USA har ikke noen hovedstad fordi
landet består av mange selvstendige
stater

9) Hvilken av de nevnte er ikke en
stat i USA?
a) Texas
b) Las Vegas
c) Wisconsin
10) Hvem oppfant hjulet?
a) Keiser Augustus
b) Albert Einstein
c) Det er uvisst, men man regner
med at det først ble tatt i bruk i
Mesopotamia rundt år 3500 f.Kr.
11) Hva heter hovedstaden i
Spania?
a) Madrid
b) Barcelona
c) Marbeilla
12) Hvem er kjent for å ha
formulert den første
gravitasjonsloven i 1687?
a) Adam
b) Albert Einstein
c) Isaac Newton

Fasit: 1–a, 2–a, 3–b, 4–b, 5–a, 6–c, 7–a, 8–b, 9–b, 10–c, 11–a, 12–c

1) Hva heter hovedstaden i
Tyskland?
a) Berlin
b) Germany
c) Hamburg

0-5 riktige:Velkommen til Paradise Hotel!
6-10 riktige: Ring en venn neste gang!
10-12 riktige: Gratulerer, du er smartere enn en «Paradise Hotel»-deltaker!
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Elgen observerer

... at revyprisen begynner å nærme seg Ind.øk. sin på 120
kroner.
... at EMILere ikke bør ta i mot Twist på stand. Det
inneholder masse palmeolje!
... at (vin, klin og) vår begynner å nærme seg!
... at rademe har brukt alle ellipsene sine feil.
... at oscilloskop er det nye sexy.
... at alle EMILere må huske å sende inn sladder til
Vannmagasinet.
... at et knippe studenter skal reise gjennom Europa kun
ved bruk av Red Bull som valuta, i ”Red Bull Can You
Make It?” fra 4. til 11. april.
... at Vannmagasinet har en fjern slektning i Tromsø.
... at alle EMILere må stikke innom det nye kontoret.
... at det er fordi det er blitt veldig fint
... og fordi EMIL har et hyggelig styre.
... at selv Halsten spiser på lab(!).
... at det er morsomt å lage avis.
... at DU burde være med i MediaKom!
... at da får du være med på mye gøy.
... at den nye avisen er utrolig bra!
... at alle må huske å skru av lyset 29. mars mellom 20:30
og 21:30!

Teknologi: Hvor finner vi en kamaksel?

Klima: Hvor stor del av jordas landareal er dekket av
ørken. 5 %, 15 % eller 33 %?
Energibruk: Hva er den største primære energikilden
globalt og hvor stor del av forbruket dekker den?
Ymse: Står forkortelsen DVD for Digital Versatile Disk
eller Digital Video Disk?

Lær oss gleden over enkle ting
og latter som ikke har ondt i sinn
Forlatelse fri for baktanke
og kjærlighet til alle mennesker under solen.

Fasit

Naturvitenskap: Hva slags bindinger holder atomene i
et vannmolekyl sammen?

Teknologi: I en bensinmotor. Den åpner og lukker
ventilene for å føre inn bensin/luft og blåse ut eksos.
Naturvitenskap: (polare) Kovalente bindinger (også
kalt elektronparbindinger).
Klima: 33 %. Derfor driver blant annet Sahara Forest
Project med å utvikle energieffektive teknikker for å
dyrke mat i ørkenen.
Energibruk: Olje, enn så lenge, med rundt 32 %.
Ymse: Lurespørsmål! Det kan stå for begge deler,
men har ikke noe offisielt utskrevet navn.

EMIL-ingeniørspillet
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