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Ærede EMILere. Det siste semesteret har fløyet forbi, 
for sammen med dere er tid bare et begrep. I 2014 
har vi allerede fått oppleve åre, eMIl-lekene, eMIl-

festivalen og vin- (klin!) og vårfest med en helt fantastisk gjeng. 
eksamensperioden nærmer seg med stormskritt, men etter 
en liten måned med hard jobbing kan vi bremse ned og nyte 
sommeren. forhåpentligvis vil alle ta seg tid til å slappe av og 
lade opp til et nytt semester med nye muligheter. vi gleder oss til 
å ta imot de nye studentene sammen med dere i august, og til å gi 
dem en fantastisk start på studietiden i trondheim!

fotonrike hilsener fra eMIl-styret

hilsen fra styret

klima. It-ordet. vår alles kjære baby. den store 
forglemmelsen i norsk politikk – forøvrig også i 
verdenspolitikken. det alle elsker, men samtidig er med 

på å ødelegge. alle har sterke meninger om klimaendringene, 
men ikke alle er klar over konsekvensene og hvor vi er på vei. 
Som eMIlere er det vår oppgave å beskytte kloden. Men det er 
ikke alltid like enkelt å vite hvordan vi skal gjøre det, og hva har 
det lille jeg gjør egentlig å si for isbjørnen som drukner i arktis?

det eneste vi kan si sikkert om klimaet er at det er i endring, 
og at vi har skylden. Hvordan skal vi redde verden? nå i 
eksamenstiden suger vi til oss alt vi kan av kunnskap, som et sort 
hull suger til seg materie (i alle fall nesten). Kanskje kan nettopp 
den kunnskapen du erverver i denne dystre måneden være 
akkurat det verden trenger for å redde isbjørnen fra de stadig 
stigende gradene og havnivåene?

eksamenstid er det i alle fall, uansett om du har planer 
om å redde verden eller ei. livet er midlertidig satt på vent, 
og rottmann, ohm og mer eller mindre velsmakende mikro-
måltider fyller dagene dine. du kan så vidt minnes studentlivets 
glade dager, da kua hadde fire bein og du var født med en 
bayer i hånden. det virker fjernt og utrolig, men husk at etter 
noen slåsskamper i Spektrum i mai og juni er vi alle fri fra 
eksamenskjørets slue klo. og i august vil det 
igjen klinge gjennom den gamle stad. 

vi håper du vil kose deg med andre 
utgave av vannmagasinet og ønsker deg 
lykke til på eksamenene dine! og husk at 
uten mat og drikke duger helten ikke! 
(ordlyden kan tolkes vidt, så grilling 
og øl i solen er vel å anbefale …)

God sommer!

leder

eMIlere I toKyo KleMMer loKal flora
foTo rIKKe Berg HannevIK

Klem et tre, vann en blomst og 
vær glad i hverandre!



statoil skal vurdere 
å trekke seg ut av 
kontroversielle prosjekt. 

På generalforsamlingen i mai 
skal forslagene behandles. det 
inkluderer virksomhetene i angola 
og aserbajdsjan, tjæresand i Canada 
og boring nær is i arktis. likevel har 
Statoil-styret anbefalt å stemme 
mot forslaget, så sannsynligheten 
for gjennomslag er heller liten.

40%
av norske oljebedrifter vil satse på 
maritim fornybar energi. det fremgår 
av en ny undersøkelse fra ntnu. det 
er for tiden strid om synergieffektene 
til maritim olje- og gassvirksomhet 
og fornybar energi, men allerede er 19 
av de 118 spurte involverte i havvind 
i europa. Supply-skip som før leverte 
varer til oljeplattformer, frakter nå 
vindturbiner ut i havet. foreløpig satses 
det ikke på eksempelvis offshore vind i 
norge. fraværet av støtteregime her til 
lands gjør for eksempel at oppfølgeren 
til Statoils Hywind-prosjekt (flytende 
vindturbiner) skal foregå i skotsk 
farvann.

google leaser nå ut solcellepanel. 
det kommer stadig nye aktører på 
solmarkedet. I høst startet Ikea 

salget av solcelle-pakker i Storbritannia, 
til ca. 55.000 kroner. Ifølge beregninger 
skal de være nedbetalt etter syv år, etter 
dette er de rene plussprosjekter for 
kjøperne. google mener derimot at slike 
løsninger krever for store investeringer 
for kundene og vil heller lease bort 
panelene sine. dermed vil kundene få 
litt billigere strøm, kun ved å bruke litt 
av takene sine.

energInyHeter
TEkST Bård Haga BrIngeland
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norges gass er en del av 
klimaløsningen. det mener 
interesseorganisas jonen 

norsk olje og gass etter at 
fns klimarapport kom ut. 
argumentasjonen går på at 
norsk gass kan erstatte det enda 
mer karbonintensive kullet, noe 
miljøorganisasjonene reagerer på. 
truls gulowsen i greenpeace er enig 
i at vi fortsatt trenger naturgass, 
men mener at man ikke kan ta 
organisasjonen på alvor så lenge de 
fortsatt tar opp all oljen de får tak i 
og ikke målrettet utvinner naturgass.

kampen om elektrifisering av 
oljefeltene på Utsirahøyden 
pågår fortsatt for fullt. Statoil 

vil selv gå for den billigste og minst 
omfattende elektrifiseringsløsningen, 
fordi de mener prisen blir alt for høy 
- de har selv anslått en pris på 2000 
kroner per tonn Co2. Problemet er 
at olje- og energidepartementet har 
anslått prisen til 421 kroner, og et 
uavhengig analyseselskap 40 kroner 
tonnet. Bakgrunnen for tallene til 
Statoil er fortsatt ikke offentliggjort, 
men de har for eksempel lagt til grunn 
en veldig høy fremtidig strømpris. 
energi- og miljøkomiteen på Stortinget 
har bedt om innsyn i tallene, men 
olje- og energiminister tord lien 
(frP) sier han ”har ingen grunn til å 
tvile på beslutningsgrunnlaget til de 
kommersielle aktørene på sokkelen”.
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“Wow! I can’t believe we’re in 
Japan!”

Slik går den mindre kjente hiten til 
lonely Island om deres reise til det 
fascinerende japan. og slik føltes det 
da våre små tær gravde seg ned i jord av 
sake, tunfisk og grønn te.

turen vår startet på en torsdag kveld 
da to busser hentet oss utenfor 
Hovedbygget, klare til å transportere 
oss ned til gardermoen over natten. 
der våknet klassen til en etterlengtet 
morgen-bed.pres. (ja, de eksisterer), 
hvorpå en elleve timers flytur ventet. Å 
fly langdistanse var for meg som å sitte 
i en tidskapsel uten noen definisjon på 
tid eller rom. det var trangt, ensidig, 
forvirrende og ikke særlig attraktivt 
på overnattingsfronten. til tross for 
dette var jetlag mer eller mindre ikke-
eksisterende da vi kom fram.

av faglig opplegg hadde vi en rekke 

spennende steder å besøke. jeg nevner 
i fleng: Innovasjon Norge, den norske 
ambassaden i tokyo, tokyo Institute of 
technology, nihon university, nakoso 
Power Station i fukushima-regionen, 
og flere. Jeg kunne skrevet side opp og 
side ned om alt det spennende vi så, men 
et av de mer minneverdige øyeblikkene 
var da fujitsu (ja, de som blant annet 
produserer datamaskiner) serverte oss 
renlabdyrket salat. eller for å sitere den 
særs glade representanten for selskapet 
“you have seen it. now taste it!”. alle 
i rommet fikk så utdelt hver sin pose 
med friske, grønne salatblader. det må 
være den reneste salaten jeg noen gang 
kommer til å spise. den kunne holde seg 
frisk i to måneder utenfor kjøleskapet!

“Big in japan” er ikke en frase man 
holder tilbake i soloppgangens land. Her 
nede har den også flere betydninger. La 
oss si at man hadde startet en popgruppe 
bestående av blonde, blåøyde, barske 
vikinger, som i tillegg hadde tekster med 
overjovial engelsk superlativ-poesi. da 
hadde man nok slått igjennom. “Happy, 
happy, funtime supermega go!” liksom. 
Men man er også bokstavelig talt “big in 
japan”. folk er generelt ett hode lavere 
enn det man er vant til, noe som gjør det 

svært enkelt å holde oversikten over hvor 
ditt reisefølge befinner seg til hver en tid.

denne langstrakte øyen bærer preg av 
at den har vært skjermet fra fastlandet. 
De er ekstremt høflige og følger deg 
gjerne en halv kilometer for å vise deg 
hvor den lille sushirestauranten du fant 
på tripadvisor har gjemt seg. folk sier 
unnskyld fordi du måtte beklage til dem 
for noe du selv hadde skylden for, og 
man skulle nesten tro at nasjonalsporten 
deres var ryggbøying.

Til tross for at vi ikke fikk lært oss 
flytende japansk (den ble forøvrig 
drukket i form av sake), så var det uhyre 
spennende å prøve seg fram med noen 
korte strofer her og der. Har man nok 
entusiasme i stemmen og bukkereflekser 
tilsvarende en våryr hakkespett kommer 
man veldig langt i dette landet.

alt i alt kan man si at dette var en 
vellykket ekskursjon. jeg kan ikke si så 
mye om turen til de som tilbragte den 
siste delen av turen i thailand, men 
for oss som ble i japan kan jeg si at vi 
allerede lengter tilbake til landet med det 
rare i.

hovedekskursjonen 2014: japan

TEkST oG foTo
odIn Budal Søgnen
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Spennende jobb
daniel Stanghelle (36) er selger av 

deH-systemer i nexans. nå for tiden 
er han fullt opptatt med forhandlinger 
for fremtidige deH-prosjekter (direct 
electrical Heating). I fjor var han med på 
å forhandle og ferdigstille lianzi deH- 
kontrakten. lianzi-feltet er lokalisert i 
et havområde på begge sider av grensen 
til Kongo-Brazzaville og angola, og deH-
systemet er nøkkelen til utbyggingen av 
feltet, som eies og vil driftes av Chevron 
overseas (Congo) ltd. Med en vanndybde 
på mellom 390 og 1070 meter vil dette bli 
verdens dypeste deH-system når det er 
installert neste år.

da daniel startet i nexans hadde han 
aldri tidligere jobbet med offshore. Med 
en tung fagbakgrunn og erfaring innen 
energi og prosess gikk overgangen fra 

landbasert til offshore industri greit. 
-det var mye å sette seg inn i, men gode 
kollegaer og en ”åpen-dør-kultur” gjorde 
at overgangen ble en morsom og lærerik 
prosess.

Variert hverdag
når daniel skal beskrive en typisk 

arbeidsdag får han litt problemer. Ingen 
dager er like, og det er en av de tingene 
han setter pris på. 

– dagen blir ofte annerledes enn 
den var planlagt på morgenen før jeg 
kom på jobb. Men som selger er min 
hovedarbeidsoppgave å ha dialog med 
kundene. når kunden har et konkret 
oppdrag i form av en feltutbygging, er 
det min jobb å være deres kontaktpunkt i 
nexans, forteller daniel. 

-       når Kunden Har et KonKret oPPdrag I forM av en feltutByggIng, er det MIn joBB å vÆre dereS 
KontaKtPunKt I nexanS, SIer danIel StangHelle

jobber tett med andre avdelinger
Kunden har mange valg og det er viktig 

å selge løsninger. ofte starter en diskusjon 
rundt deH, men kan gå over til umbilical, 
strømtilførsel eller fiberoptiske løsninger. 
– jeg ser på min jobb som en slags 
prosjektleder for utarbeidelsen av tilbud 
frem til eventuell kontraktssignering. 
det betyr at jeg jobber tett sammen med 
kolleger fra andre interne avdelinger. 
detaljer er viktig, men helhetsbildet 
er kanskje enda viktigere og da er god 
kommunikasjon med ekspertisen innen 
teknisk avdeling, forskning og utvikling, 
produksjon, planlegging, HMS og juridisk 
avdeling essensiell, poengterer han. 

Mellom tilbud og signering handler 
mye av jobben om forhandlinger med 
kunde. arbeidet handler

TEkST oG foTo nexanS

intervju med en ansatt
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I april ble det kjent at nexans skal levere deH-systemet 
(direct electrical Heating) for utbyggingen av BPs Shah 
denize-felt i det Kaspiske hav. Shah denize blir verdens 
største deH-utbygging med en kontraktsverdi på om 
lag 800 millioner kroner.

direkte elektrisk oppvarming, eller direct electrical 
Heating (deH), er en teknologi utviklet for å sikre 
brønnstrømmen gjennom rørledningen til plattformen. 
elektrisk vekselstrøm fra deH-kabelen føres gjennom 
stålet i rørledningen som dermed varmes opp via 
sin egen elektriske motstand. gjennom å regulere 
strømtilførselen varmes produksjonsrøret opp over den 
kritiske temperaturen for hydratdannelse, slik at olje 
og gass fritt strømmer gjennom og ikke ”klumper” seg. 
ved bruk av deH-systemet sikres gjennomstrømningen 
uten bruk av kjemikalier, eller andre metoder som kan 
ha konsekvenser for miljøet. dette gjør det mulig å drifte 
rørledningen på en kostnadseffektiv og miljøvennlig 
måte.

deH-teknologien ble utviklet av nexans i samarbeid 
med Statoil og Sintef på 1990-tallet. Samarbeidet førte 
frem til det aller første deH-prosjektet, åsgard i 2000, og 
til nå har nexans levert systemer til 10 av de 11 feltene 
med deH som opereres i verden i dag.

 

ledende på 
deh-systemer til 
offshorebransjen

mye om det å forholde seg til mennesker, 
og når det gjelder forhandlinger er måten det 
gjøres på 

veldig ulik fra kultur til kultur. - det er 
kjempespennende, sier daniel.
utfordrende, lærerikt og ArTIG

– nexans innfrir på det viktigste kriteriet 
jeg har når det gjelder en jobb, nemlig at det 
skal 

være artig å være her. Med artig mener jeg 
først og fremst at arbeidsmiljøet er svært 

godt, og at vi her i norge har en uformell 
kultur og en “åpen-dør-policy”. for meg er 
det 

dessuten viktig at jobben er utfordrende 
og lærerik. Her har vi stort fokus på å drive 

markedet videre ved stadig å utvikle nye 
og enda bedre produkter. det er en offensiv 

holdning som passer meg. og det vil jeg 
være med på videre, forteller daniel.

Du kan møte flere av våre ansatte og 
lese mer om vår virksomhet på 

www.nexans.no

kort om nexans:
 
det er over 1550 ansatte i nexans 
norway. nexans har fem fabrikker 
i norge og er kanskje mest kjent 
for å lage lavspente ledninger og 
varmekabler. fabrikken i Halden 
er konsernets spesialfabrikk for 
høyspente sjøkabler og kontroll- og 
styringskabler, samt deH-systemer. 
På dette området er nexans en av 
verdens ledende kabelselskap, og 
det er snakk om store prosjekter når 
nye kontrakter kommer i havn. Her 
er noen eksempler på hva fabrikken 
utvikler og produserer denne 
våren: kraftkabler blant annet til 
Montengro-Italia, umbilicals til 
åsgård-feltet, og deH-systemer til 
angola/Kongo-Brazzaville.
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internasjonale klimaforhandlinger 
- en oppsummering
TEkST aStrId åneStad

Som ethvert tilsynelatende uløselig problem begynner også klimautfordringene med navnet “Fourier”. Selveste matte 
4-Fourier oppdaget at jorda hadde vært kaldere uten drivhuseffekten på tidlig 1800-tallet. Deretter oppdaget el.mag-Faradays 
kamerat Tyndall at konsentrasjonsendringer i gasser kunne føre til endringer i klimaet, før den svenske nobelprisvinneren 
Arrhenius rundt 1900 publiserte de første enkle beregningene på hvordan klimaet kunne endre seg på grunn av menneskelige 
CO2-utslipp. To hundre år senere styrer verden sakte men sikkert mot overoppheting. Hvordan står det til med verdens forsøk 
på å løse dette spesielt vanskelige Fourier-problemet?

ipcc
for å få et uavhengig og 

sterkt vitenskapelig og politisk 
grunnlag for å ta avgjørelser om tiltak 

mot klimaendringene, ble fns klimapanel 
(IPCC) dannet i 1988. IPCC blir styrt direkte 

av representantene fra alle land gjennom 
plenumsmøtene i fn. det må være konsensus om 

konklusjonene i rapportene til IPCC, noe som fører 
til at rapportene er sikre, men konservative, da det 

blir minste felles multiplum som gjelder. IPCC 
forsker ikke selv, men går gjennom og vurderer 

anerkjent forskning på klimaendringer som 
allerede foreligger, og samler og strukturerer 

den. alle land som er med i fn kan 
påvirke IPCC. de norske bidragene 

er koordinert gjennom 
Miljødirektoratet.

kyotoavtalen
den andre hovedrapporten fra IPCC 

kom i 1995. den sa at doblingen av Co2-nivået 
i atmosfæren innen midten av det 21. århundre var 

forventet å føre til en økning på mellom 1,5 og 4,5 °C. 
rapporten la bakteppet for det tredje klimatoppmøtet 

(CoP3) i Kyoto i 1997. På toppmøtet kom de grunnleggende 
uenighetene i klimaforhandlingene om klimarettferdighet 

og skillet mellom fattige og rike land tydelig frem. uSas 
representanter, støttet av al gore, foreslo at de ”rike” landene, 
det vil stort sett si oeCd-landene, skulle kutte sine samlede 

utslipp med 5 % i forhold til utslippsnivået i 1990. Som en del 
av Kyotoavtalen kan land samarbeide om utslippskutt på 
tvers av landegrenser, ved å kjøpe og selge kvoter. avtalen 

skulle gjelde fra 2005 til 2012, for så å etterfølges av 
en bedre avtale. avtalen ble generelt sett på som 

relativt rettferdig, selv om den som forventet 
også fikk kritikk fra ulike hold, blant 

annet for å være for lite ambisiøs.

klimakonvensjonen
Påvirket av den første IPCC-rapporten som kom ut 

i 1990 ble verdens ledere på verdenskonferansen om miljø 
og utvikling i rio de janeiro i 1992 enige om et rammeverk til 

en internasjonal avtale. ”Klimakonvensjonen” (united nations 
framework Convention on Climate Change, unfCCC) har som formål 
å hindre farlige menneskeskapte klimaendringer og er underskrevet av 

183 nasjoner. Klimakonvensjonen legger rammeverket for rapportering av 
utslipp og de videre klimaforhandlinger som holdes under fn. den første 

artikkelen i konvensjonen er som følger:

”The Parties should protect the climate system for the benefit of present and 
future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with 

their common but differentiated responsibilities and respective capabilities. 
Accordingly, the developed country Parties should take the lead in combating 

climate change and the adverse effects thereof.”

”Parter” betyr i denne sammenheng stater som har skrevet 
under på konvensjonen. Hver høst samles disse statene til 

en klimakonferanse, forkortet til CoP (Conference of 
Parties). Selv om arbeidet med en ny internasjonal 

klimaavtale skjer året rundt, er det på disse 
klimakonferansene at de store 

politiske avgjørelsene tas.

bali-veikartet
IPCCs fjerde hovedrapport, som kom 

i 2007, sa at det var usannsynlig å unngå en 
temperaturøkning på mindre enn 1.5 °C, og at 

det var en reell sjanse for at temperaturøkningen 
kunne bli så stor som 6 °C. Man hadde begynt å se 

klimaendringer i verden, og IPCC var nå nesten helt 
sikker på at menneskeskapte utslipp var kilden til selv 

de største klimaendringene. dette så ikke ut til å gå inn 
på uSas president george W. Bush, som hadde trukket 

uSa fra Kyotoprotokollen. På toppmøtet i Bali ble resten 
av verden enige om veien videre til den neste store 
klimaavtalen, som etter planen skulle vedtas på det 

15. klimatoppmøtet i København i 2009. den nye 
avtalen skulle inkludere mål for utslippsreduksjon, 

tilpasning til klimaendringer, finansiering av 
klimatiltak og overføring av klimavennlig 

teknologi.
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internasjonale klimaforhandlinger 
- en oppsummering

klimatoppmøtet i 
københavn

forventningene og presset før toppmøtet i 
København var enormt. uSa hadde fått ny president. Man 
skulle bli enige om den store nye avtalen som skulle redde 
klimaet. verdensledere var til stede sammen med tusenvis 

av offisielle delegater på innsiden, og med enda flere aktivister 
på utsiden av konferansesenteret. likevel har Klimatoppmøtet 

i København ofte blitt omtalt som total kollaps. det ble ingen ny 
fn-avtale i København. Klønete forhandlingsledelse av danmark, 

samtidig som utviklingslandene fastholdt på at kun rike land 
skulle ha forpliktelser og at de rike landene svarte med å overkjøre 

utviklingslandene i forhandlingene, førte til det ikke-bindende 
dokumentet ”the Copenhagen accord”. Selv om det eneste 

landet som uttrykte glede over utfallet fra CoP15 var 
Saudi arabia — beskrivende nok — var det likevel noen 
viktige hovedpunkter man ble enige om. Blant annet 

slo man fast at målet er å redusere utslippene 
av klimagasser slik at den globale 

gjennomsnittsoppvarmingen 
holdes under 2 °C.

forlengelsen 
av kyotoavtalen

da man ble enige om Kyotoavtalen, var 
intensjonen at denne avtalen skulle gjelde fram 

til en ny avtale skulle overta etter 2012. Siden denne 
nye avtalen krasjlandet i København, risikerte man etter 

toppmøtet i doha høsten 2012 å være i en situasjon hvor verden 
ikke lenger hadde en eneste internasjonal avtale for å begrense 

klimautslipp. Etter harde og til dels ufine forhandlingsteknikker, 
endte doha-toppmøtet med at Kyoto-protokollen ble forlenget med 

en ny periode, denne gang fram til 2020. Men Kyoto2 er en veldig 
redusert avtale. Canada hadde sprengt sine utslipp på grunn av 

oljesandutvinningen, og trakk seg sammen med japan fra avtalen. 
Russland og østeuropeiske land fikk ikke gjennom sitt krav om at 
de skulle få beholde sine gratiskvoter fra 1990, og forlot avtalen 

i sinne. I tillegg har australia annonsert at de ikke har tenkt 
å redusere sine utslipp. Kyoto2 omfavner derfor stort sett 
eu, Sveits og norge. videreføringen av Kyotoavtalen har 

ikke all verdens effekt på verdens totale Co2-utslipp, 
men holder i gang mekanismer for registrering 

og kontroll av utslipp, som muligens 
kan utvikles videre til den nye 

avtalen fra 2020.

durban-
plattformen

Etter fiaskoen i København 
valgte man å fortsette å forhandle under 
Klimakonvensjonen. På klimatoppmøtet 

i Cancun vedtok man finansielle 
ordninger rundt det grønne klimafondet 

og regnskogsbevaring. På toppmøtet i 
durban i 2011 ble man igjen enige om en 
vag plattform for en ny global avtale som 

skal tre i kraft fra 2020, og vedtas på 
klimatoppmøtet i Paris i 2015. avtalen 

skal gjelde alle land og være av 
juridisk form.

den nye 
2020-avtalen

den nye store avtalen basert på 
durban-plattformen, som skal ta over etter 

Kyoto2, skal etter planen vedtas i Paris i 2015 
på CoP21. Klimatoppmøtet som var i Warszawa 
i november i fjor og toppmøtet som kommer i 

Peru i år er derfor møter hvor det ikke skal vedtas 
noen full avtale, men hvor viktige avgjørelser 
på vei mot den nye avtalen er avgjørende. fns 

generalsekretær Ban Ki-moon har i tillegg 
invitert til et høy-nivå møte i new york 

i september i år, for å legge press på 
statsledere til å legge fram ambisiøse 

utslippsmål som skal inngå i den 
nye avtalen.

alle tall og SItater over er tatt fra unIted natIonS fraMeWorK 
ConventIon on ClIMate CHange, aMerICan InStItute of PHySICS og 

fn-SaMBandet. 
bAkGruNN: redIgert  graf av teMPeraturanoMalI over tId fra 1900-

2010 fra IPCC ClIMate CHange 2013: tHe PHySICal SCIenCe BaSIS
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dersom det var vanskelig å komme 
til enighet i København, vil det 
ikke bli lettere i Paris. allerede 

siden fns klimapanels første rapport i 
1990 har verdenssamfunnet vært klar over 
at klimaendringer utgjør en trussel for 
internasjonal sikkerhet. arbeidet med en 
global klimaavtale har pågått i over 20 år, 
og fremdeles har man ikke klart å enes om 
en global avtale som skal hindre alvorlige 
klimaendringer. Hvorfor har man ikke 
klart å bli enige?

alle må bli enige
avgjørelser i fn-systemet er bygget 

på konsensus, det vil si at ingen kan være 
uenige i avgjørelsene som tas. dette fører 
i prinsippet til at alle stormakter må stå 
inne for tekstene som legges fram. en 
klimaavtale som ikke inkluderer noen av 
stormaktene som uSa, russland, Kina, 
Brasil eller India har liten verdi. ut fra 
teksten i Klimakonvensjonen har man 
fått en i stor grad polarisert diskusjon. 
Klimakonvensjonen delte opp verden 
etter hvordan den så ut i 1990. de rike, 
utviklede landene ble kalt ”anneks-land”, 
mens resten av verden ble definert som 
”ikke-anneks-land”, eller utviklingsland. 
I Kyoto1 var det kun rike, utviklede land 
som fikk utslippsbegrensninger. Denne 
statiske todelingen har vist seg vanskelig 
å endre.

historisk ansvar
I hvilken grad historisk ansvar 

skal fordeles er et av de vanskelige 
spørsmålene i forhandlingene. det er 
ingen tvil om at det er de utviklede landene 
i verden som har det største historiske 
ansvaret for klimaendringene, og dette 
er også slått fast i Klimakonvensjonen. 
Spørsmålet er hvordan de ulike lands 
ansvar skal beregnes. Brasil foreslår at 
historisk ansvar skal beregnes etter hvor 
mye spesifikke utslipp har forårsaket 
temperaturøkning; klimagasser sluppet 
ut for flere år siden vil da ha ført til mer 
temperaturøkning enn utslippene i dag. 
dette er de rike utviklede landende sterkt 
imot.

Hvordan skal klimatiltak finansieres?
Som alltid er penger og finansering 

viktig. utviklingslandene mener at de 
rike landene må bidra til finansering av 
utslippskutt, klimatilpasning og erstatning 
av klimaødeleggelser i utviklingsland. På 
klimatoppmøtet i København i 2009, ble 
det fra de rike landene lovet at man innen 

2020 skulle bevilge 100 milliarder dollar 
årlig til klimatiltak i fattige land. Så langt 
er det ikke bestemt hvor disse pengene 
skal komme fra eller hvordan denne årlige 
pengestrømmen skal oppskaleres fram til 
2020. for utviklingslandene skaper det 
heller ikke tillit når det fremdeles ikke er 
bevilget noen penger til dette formålet.

Hvem skal kutte?
I Kyotoprotokollen er det kun rike 

land som har forpliktelser, mens den 
nye avtalen som skal gjelde fra 2020 vil 
inkludere alle land. de rike landene peker 
på at klimagassutslippsnivåene øker 
drastisk i utviklingslandene, og krever 
at disse landende må ha en stor del av 
kuttene etter 2020. utviklingslandene 
sier på sin side at de kun kan være med 
på forpliktende utslippskutt etter 2020 
dersom rike land viser at de virkelig vil 
gjøre en innsats for å kutte utslippene sine 
fram mot 2020, og lukke gapet mellom 
utslippskurvene i dag. dette er nødvendig 
om vi skal kunne nå togradersmålet. det 
er ikke mye som tyder på at rike land 
kommer til å oppskalere sine utslippskutt 
innen 2020. eu har allerede nesten 
gjennomført sine 20 % kutt, men løfter fra 
andre rike land har ikke kommet.

tap og skade
På toppmøtet i Warszawa ble det 

vedtatt at fattige land ikke skal måtte bære 
hele tyngden når klimaendringer man 
ikke kan tilpasse seg skaper ødeleggelser. 
utfordringene er å bli enige om hvordan 
et folk som har måttet flykte på grunn av 
stigende havnivå, frafall av vannkilder 
eller forsalting av landområder, skal få 
kompensasjon.

top-down eller bottom-up
Hvordan skal selve klimaavtalen 

utformes? norske politikere har 
gjennom klimaforhandlingene vært store 
forkjempere for at det skal settes et felles 
internasjonalt tak for klimagassutslipp, 
og at man så skal innrette kvotesystemer 
for salg og kjøp av kvoter, slik at man 
internasjonalt kan kutte de mest effektive 
utslippene globalt, en såkalt top-down-
tilnærming. Helt fra klimakonvensjonen 
ble vedtatt i rio i 1992 har uSa uttrykt at 
de ikke kan være med på en internasjonal 
avtale som skal regulere nasjonale Co2-
utslipp. amerikanerne mener bestemt at 
det skal være opp til hvert enkelt land å 
selv bestemme hvor mye de ønsker å kutte 
og hvordan. og det er ikke uten grunn at 
det sies om klimaforhandlingene at alle 
land har en stemme hver, men at det er 
uSa som alltid får siste ord. dermed blir 
den nye avtalen som skal gjelde fra 2020 
basert på bottom-up-prinsippet. faren 
er at man totalt sett ikke vil få store nok 
globale utslippskutt til å unngå de mest 
alvorlige klimaendringene. derfor har 
man bestemt at etter at hvert land har 
kommet med forslag til hvor mye de ønsker 
å kutte, skal det så gås kritisk gjennom 
alle de foreslåtte utslippskuttene, og lite 
ambisiøse land skal presses til å bli mer 
ambisiøse i kuttene sine.

paris
om klimatoppmøtet i Paris skal lykkes, 

eller om man kommer til å få en ny fiasko 
som i København, er fremdeles usikkert. I 
klimaforhandlingene er det generelt lite 
som er avgjort før alt er avgjort. Men det 
er i alle fall sikkert at verden sårt trenger 
en global, bindende og rettferdig avtale 
i Paris i 2015, en som faktisk fører til 
de drastiske kuttene i klimagassutslipp 
kloden vår trenger.

hvorfor er det så vanskelig å bli enige om en 
global klimaavtale?
TEkST aStrId åneStad
foTo KevIn KallaugHer
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Hvordan var EMIL-ånden da du gikk her? Vi 
har jo fått høre at vi skal redde verden.
det var mye idealisme og engasjement 
blant studentene, og det synes jeg er 
veldig bra.

Ble du renset?
nei, jeg begynte på geologi av alle ting 
før jeg byttet til energi og miljø, så jeg var 
gjennom den myra deres. den var ganske 
ille. Senere gikk jeg gjennom en liten krise 
da miljøengasjementet mitt våknet og jeg 
så at jeg hadde valgt feil utdanning. da 
hoppet jeg etter hvert over til energi og 
miljø.
 
Hva er doktorgraden din?
livssyklusanalyse og vindkraft.
 
Kan du forklare oss definisjonen på en 
livssyklusanalyse?
livsyklussanalyse, eller lCa, er et verktøy 
for å evaluere miljøkonsekvenser. Kjernen 
her er at du skal se på hele livsløpet fra du 
utvinner råmaterialet til du må bygge alle 
komponentene og drifte anlegget, før du 
til slutt demonterer og kaster produktet. 
fra vugge til grav.
 
Dere har utført en del LCA-analyser på 
vindkraft, og spesielt havvind. Er landbasert 
vindkraft mye dårligere enn vannbasert?
når vi ser på klimagassutslipp, ser 
regnskapet veldig bra ut for vindkraft 
generelt. Hav- og landbasert vindkraft 
er absolutt sammenlignbart. det kreves 
mye mer materialer og energi-input i 
produksjonen av vindkraft til havs, men 
samtidig så har du mer produksjon på 

grunn av bedre vind, så det balanseres 
sånn omtrent.
 
Har dere gjort LCA-analyse på et 
karbonfangstanlegg (CCS)?
vi har en artikkel som publiseres snart, og 
der ser vi på alle de viktige teknologiene 
for kraftproduksjon og sammenligner dem 
i et livsløpsperspektiv. vi ser at for CCS 
så er Co2-utslippene fortsatt mye høyere 
enn fornybarteknologiene. I tillegg må 
det brukes energi til fangsten, så du får en 
reduksjon i kraftverkets virkningsgrad.
 
Det er fortsatt et steg i riktig retning?
absolutt. det står for en formidabel 
reduksjon i utslippene.
 
Har du kommet over noen overraskende 
resultater noen gang?
jeg ble overrasket over hvor skitten fossil 
kraft egentlig er, når man sammenligner 
den med vindkraft. Med fossil kraft mener 
jeg en miks av gjennomsnittlig fossil 
kraftproduksjon. Selv når jeg tok vekk de 
direkte utslippene fra selve kraftverket, 
var de indirekte utslippene i de fossile 
verdikjedene mye større enn de totale 
utslippene til et vindkraftverk. det var 
ganske overraskende.
 
Hvorfor har vi satt to grader som maks-mål 
for global oppvarming?
det er delvis politisk, men det er også 
en vitenskapelig begrunnelse om at 
konsekvensene vil være moderate. det vil 
fortsatt være skadevirkninger, men vi kan 
leve med det.

Hvordan ligger vi egentlig an?
Hvis du ser på utslippene, så ser det veldig 
dårlig ut. Innen nå burde de flate ut for 
å etterhvert begynne å synke, men de 
vokser jo fortsatt og akselererer faktisk 
i denne veksten. Samtidig er det en klar 
fremgang på fornybar energi i hele verden, 
så forhåpentligvis bør dette virke inn på 
utslippene.

Kan vi kjøre fly på hydrogengass?
jeg tror diverse sikkerhetshensyn vil 
skape problemer her. transportsektoren 
er en vanskelig sektor, enda vanskeligere 
enn kraftsektoren. når det gjelder 
kraftproduksjon kan du fase ut den fossile 
teknologien med fornybar teknologi. 
For transport finnes det også mange 
løsninger, men det er mer kostbart og litt 
vanskeligere generelt. I norge har vi gode 
forutsetninger med den vannkraften vår 
og den elbilsatsingen som har kommet.
 
Så elbil er en bra ting?
jeg synes elbil er en bra ting fordi den 
bidrar til et teknologiskifte i den retningen 
vi trenger, uavhengig av alle diskusjonene 
om hvor strømmen kommer fra. noe må 
skje i transportsektoren.

Og helt til slutt: Er det noe spesielt du vil 
formidle til en ung og lett påvirkelig student?
jeg tenker med en gang at det er viktig 
å ha energi og miljø-studiet, selv om 
miljøfokuset kunne ha vært større. det er 
veldig bra å ha muligheten til å studere 
dette.

kaffepausen: om miljø, 
emil og fremtidens 

teknologier 
Vannmagasinet tok turen innom industriell økologi-avdelingen for å ta 
en kaffekopp og snakke om løst og fast med en gammel EMIL-student. 
Anders Arvesen er ansatt som postdoktor ved Institutt for energi- og 

prosessteknikk, i programmet for industriell økologi.

TEkST 
MartIn lIlleBo

ørjan KongSvIK aall



I forbindelse med publikasjonen av fns 
femte klimarapport ble det 20. mars 
holdt en brainstorming med studenter, 

hvor energi og miljø-studenter var spesielt 
invitert. dette ble arrangert på vegne av 
fns klimapanel, Miljødirektoratet og i 
samarbeid med technoport.

Studentene skulle da komme opp med 
både mulige og umulige løsninger og 
teknologier rettet mot å kutte bedrifters 
utslipp. til slutt skulle hver gruppe 
sette sammen én mulig og én umulig 
idé som skulle presenteres. det kom 
mange gode forslag, og noen ikke fullt så 

brainstorming 
om klimaendringer
TEkST aMalIe gjerdIngen jenSen
foTo Synnøve Soon Halle

gjennomførbare ideer. Blant ideene som 
ble diskutert var miniatyrvindmøller som 
kopierer seg selv, Co2-spisende alger og 
innovative apper.

alle ideene har blitt sendt videre 
til et profesjonelt panel, bestående 
av representanter fra Klimapanelet, 
technoport, enova og universitetet i 
Cambridge. de beste ideene ble tatt 
videre til næringslivet på technoport-
konferansen i slutten av april, og vil 
kanskje bli tatt i bruk. forhåpentligvis har 
eMIl levd opp til sitt rykte i dette forsøket 
på å redde verden. 

fakta om technoport-
konferansen (28.-30. april 2014)

• technoport er en medlemsbasert 
organisasjon lokalisert i trondheim.

• Konferansen bringer sammen 
entreprenører, studenter, forskere 
og “bråkmakere” i workshops (som 
“Climate report for Business leaders”), 
nettverksbygging og seminarer.

• “less is More”-seminaret diskuterer blant 
annet fns femte klimarapport med edgar 
Hertwich, en av forfatterne til IPCCs 
rapport.

• foreningen består av åtte medlemmer, 
blant annet ntnu, SIntef, Statoil og 
Innovasjon norge, samt partnere som 
enova.

kIldE: teCHnoPort
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det største medlemmet i 
hjortefamilien holder til i 
barskogbeltet som strekker seg 

fra Skandinavia i vest til uralfjellene i 
øst. den kan bli opptil 220 cm høy og veie 
600 kg. elgen er viden kjent som skogens 
konge, og selv om den bare bærer kronen 
deler av året, er den betydelig flinkere 
enn resten av landets konger til å bære 
sine juveler. (nå er fuglekongen unnlatt 
i denne teksten og vi later som den ikke 
finnes.) Hannelgen kalles ofte okse, men 
om den blir hissig av rødt er en av verdens 
store gåter da elgen har et fryktelig dårlig 
fargesyn. Hunnelgen kalles ku. den SKal 
IKKe MelKeS! de få som har forsøkt har 
ikke blitt hørt fra siden. 

før trodde man at det bare fantes elg 
i vår del av verden, men plutselig dukket 
det opp ukjente slektinger i uSa, akkurat 

som for mange skandinaver. elgarten 
ble delt i to mellom den europeiske 
”originalelgen” (alces alces) og den 
amerikanske/sibirske (reb)elg(en)  
(alces americanus). Hvordan disse 
to slektningene kom på dårlig klov 
med hverandre er fortsatt uvisst, men 
uenighet rundt fotball vs. amerikansk 
fotball skal visst være sentralt. 

elgen har lenge vært et yndet 
jaktbytte for mennesker. I dag foregår 
jakten med voff-voff og pang-pang, men 
for en stund tilbake - nærmere bestemt 
da en viss keiser var ute på høstjakta - 
ble den beskrevet slik:

”Det finnes også dyr som kalles alces. 
utseendemessig er de lik rådyr, men er 
større og uten gevir. de har bein uten 
ledd og sener, og legger seg ikke ned for 
å hvile. de kan heller ikke reise seg hvis 

alces alces (europeisk elg) 
TEkST MadS BjørKeland 

de ved et uhell har falt overende. trærne 
brukes som seng. de lener seg mot dem 
og hviler således. når jegere har sett 
fotspor etter disse dyrene, graver de løs 
røttene på trær i området, eller hugger 
stammene halvveis over. når dyret lener 
seg mot treet for å hvile, knekker treet, 
og dyret faller overende med det.” - 
julius Cæsar

Selvskutt elgkjøtt smaker ganske 
dritt, men det blir bedre hvis du henger 
det i stabburet en stund eller kjøper 
det i butikken. Kjøttet har en utpreget 
viltsmak som ingen vet hvor kommer fra 
og kan med fordel stekes. Kjøttet smaker 
godt som karbonadekaker og viltpaté, 
men gjør seg ekstra godt i elggryte og 
elgpølse.

kIldEr: (WIKIPedIa, jaKt.no og frI fantaSI)
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› Batterier
› Blekemidler, klor, salmiakk
› Bil- og båtpleiemidler
› Emballasje for farlig avfall
› Hele lyspærer og sparepærer  
› Kluter med linolje/løsemidler  
 (legges i tett beholder med vann.) 

› Kvikksølvtermometer 
› Lysrør (legges i orginalemballasje  

 og plasseres ved siden av boksen.) 

› Maling, beis, lakk, lim 
› Maling- og lakkfjernere 
› Plantevermidler 
› Småelektrisk (røykvarslere, 
 mobiltelefoner, hårfønere o.l.) 
› Spraybokser 
› Spillolje og tjæreavfall 
› White spirit, rødsprit o.l.

› Sprøyter og gamle/ubrukte
 medisiner leveres til apotek.
› Ammunisjon, fyrverkeri og
 sprengstoff skal leveres til
 politiet.

15

Kundesenter
Telefon 72 54 05 40
kildesortering@renholdsverket.no
www.renholdsverket.no

Sorteringsliste Tømmeplan 2013 Tømmeplan 2013 Tømmeplan 2013 Tømmeplan 2013 Tømmeplan 2013

Restavfall

Papp og papir

Plast-
emballasje

Glass/metall

Farlig avfall

› Chipsposer 
› Emballasjebrett 
 (til kjøtt, fjørfe o.l.) 

› Isbokser 
› Kaffeposer (plast) 

› Plastbeger (rømmebeger o.l.) 

› Plastflasker og korker  
 (ikke pantefl asker)

 › Plastfolie (innpakningsplast

 rundt nye møbler o.l.) 

› Plastkanner 
› Plastposer 

› Plastspann (soddspann o.l.) 

› Sjokoladepapir 

  

› Aviser 
› Bøker, kun paperback 
› Bølgepapp 
› Drikkekartonger 
 (skyll og brett sammen, legg fl ere i én) 

› Eggekartong 

› Juice- og dessertkartonger 
› Konvolutter (også m/vindu)

› Matvarekartong  
 (pizzaesker o.l.) 

› Pappesker  
 (riv i stykker eller brett sammen) 

› Reklame 
› Skrivepapir 
› Tidsskrifter 
› Ukeblader 
› Vaskemiddelkartong 

› Bleier og bind 
›  Bøker med stive permer
› CD-plater og videokasetter
› Gavepapir
› Glass som ikke er emballasje
› Gummi, lær, skinn 
› Husdyrekskrementer,   
 katte- og fuglesand  
 (små mengder, godt innpakket) 

› Ildfaste former
› Kald aske (godt innpakket) 
› Krystall 
› Matavfall 
› Mat- og bakepapir 
› Plastleker, lego o.l.
 › Plast som ikke er emballasje
› Porselen, keramikk, gips 
› Potteplanter 

› Speil
› Støvsugerposer 
› Suppeposer 
› Tilgriset papp og papir 
› Tilgriset plastemballasje 
› Tørkepapir 
› Utslitte tekstiler og sko
› Vindu

› Aluminiumsformer
› Barnematglass
› Hermetikkbokser

› Syltetøyglass
› Vinfl asker

Kan leveres på Returpunkt, se www.renholdsverket.no 
for å fi nne ditt nærmeste Returpunkt

Dette er papp- og papiravfall:

Dette er glass- og metallemballasje:

Dette er emballasjeplast:

Dette er farlig avfall:

Dette er restavfall:

› Ildfaste former
› Krystall
› Porselen
› Speil
› Vindu

Dette leveres som restavfall:

Oversikt Midtbypunkt
Tallene du ser på kartet fi nner du igjen i tabellen for 
Midybypunkt på side 3.
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Hjelp oss å holde det 
ryddig på Midtby- og 
Returpunktene
•  Er det fullt – kontakt oss, så sørger vi for tømming

•  Det er forbudt å plassere avfall utenfor containerne

•  Større gjenstander skal leveres til Heggstadmoen 
 gjenvinningsstasjon

Scan QR-koden 
for å få sorterings- 
listen på din mobil.

Plan 1 Plan 2 Plan 3 Tokammer 1 Tokammer 2
Uke 1

01.01 – 06.01
Uke 1

01.01 – 06.01 Rest Uke 1
01.01 – 06.01 Papir Uke 1

01.01 – 06.01
Uke 1

01.01 – 06.01 R Pl
Uke 2

07.01 – 13.01 Rest Uke 2
07.01 – 13.01 Papir Uke 2

07.01 – 13.01 Rest Uke 2
07.01 – 13.01 R Pa Uke 2

07.01 – 13.01
Uke 3

14.01 – 20.01 Papir Uke 3
14.01 – 20.01 Rest Uke 3

14.01 – 20.01 Plast Uke 3
14.01 – 20.01

Uke 3
14.01 – 20.01 R Pa

Uke 4
21.01 – 27.01 Rest Uke 4

21.01 – 27.01 Plast Uke 4
21.01 – 27.01 Rest Uke 4

21.01 – 27.01 R Uke 4
21.01 – 27.01

Uke 5
28.01 – 03.02 Plast Uke 5

28.01 – 03.02 Rest Uke 5
28.01 – 03.02 Papir Uke 5

28.01 – 03.02
Uke 5

28.01 – 03.02 R
Uke 6

04.02 – 10.02 Rest Uke 6
04.02 – 10.02 Papir Uke 6

04.02 – 10.02 Rest Uke 6
04.02 – 10.02 R Pa Uke 6

04.02 – 10.02
Uke 7

11.02 – 17.02 Papir Uke 7
11.02 – 17.02 Rest Uke 7

11.02 – 17.02
Uke 7

11.02 – 17.02
Uke 7

11.02 – 17.02 R Pa
Uke 8

18.02 – 24.02 Rest Uke 8
18.02 – 24.02

Uke 8
18.02 – 24.02 Rest Uke 8

18.02 – 24.02 R Pl Uke 8
18.02 – 24.02

Uke 9
25.02 – 03.03

Uke 9
25.02 – 03.03 Rest Uke 9

25.02 – 03.03 Papir Uke 9
25.02 – 03.03

Uke 9
25.02 – 03.03 R Pl

Uke 10
04.03 – 10.03 Rest Uke 10

04.03 – 10.03 Papir Uke 10
04.03 – 10.03 Rest Uke 10

04.03 – 10.03 R Pa Uke 10
04.03 – 10.03

Uke 11
11.03 – 17.03 Papir Uke 11

11.03 – 17.03 Rest Uke 11
11.03 – 17.03 Plast Uke 11

11.03 – 17.03
Uke 11

11.03 – 17.03 R Pa
Uke 12

18.03 – 24.03 Rest Uke 12
18.03 – 24.03 Plast Uke 12

18.03 – 24.03 Rest Uke 12
18.03 – 24.03 R Uke 12

18.03 – 24.03
Uke 13

25.03 – 31.03 Plast Uke 13
25.03 – 31.03 Rest Uke 13

25.03 – 31.03 Papir Uke 13
25.03 – 31.03

Uke 13
25.03 – 31.03 R

Uke 14
01.04 – 07.04 Rest Uke 14

01.04 – 07.04 Papir Uke 14
01.04 – 07.04 Rest Uke 14

01.04 – 07.04 R Pa Uke 14
01.04 – 07.04

Uke 15
08.04 – 14.04 Papir Uke 15

08.04 – 14.04 Rest Uke 15
08.04 – 14.04

Uke 15
08.04 – 14.04

Uke 15
08.04 – 14.04 R Pa

Uke 16
15.04 – 21.04 Rest Uke 16

15.04 – 21.04
Uke 16

15.04 – 21.04 Rest Uke 16
15.04 – 21.04 R Pl Uke 16

15.04 – 21.04
Uke 17

22.04 – 28.04
Uke 17

22.04 – 28.04 Rest Uke 17
22.04 – 28.04 Papir Uke 17

22.04 – 28.04
Uke 17

22.04 – 28.04 R Pl
Uke 18

29.04 – 05.05 Rest Uke 18
29.04 – 05.05 Papir Uke 18

29.04 – 05.05 Rest Uke 18
29.04 – 05.05 R Pa Uke 18

29.04 – 05.05
Uke 19

06.05 – 12.05 Papir Uke 19
06.05 – 12.05 Rest Uke 19

06.05 – 12.05 Plast Uke 19
06.05 – 12.05

Uke 19
06.05 – 12.05 R Pa

Uke 20
13.05 – 19.05 Rest Uke 20

13.05 – 19.05 Plast Uke 20
13.05 – 19.05 Rest Uke 20

13.05 – 19.05 R Uke 20
13.05 – 19.05

Uke 21
20.05 – 26.05 Plast Uke 21

20.05 – 26.05 Rest Uke 21
20.05 – 26.05 Papir Uke 21

20.05 – 26.05
Uke 21

20.05 – 26.05 R
Uke 22

27.05 – 02.06 Rest Uke 22
27.05 – 02.06 Papir Uke 22

27.05 – 02.06 Rest Uke 22
27.05 – 02.06 R Pa Uke 22

27.05 – 02.06
Uke 23

03.06 – 09.06 Papir Uke 23
03.06 – 09.06 Rest Uke 23

03.06 – 09.06
Uke 23

03.06 – 09.06
Uke 23

03.06 – 09.06 R Pa
Uke 24

10.06 – 16.06 Rest Uke 24
10.06 – 16.06

Uke 24
10.06 – 16.06 Rest Uke 24

10.06 – 16.06 R Pl Uke 24
10.06 – 16.06

Uke 25
17.06 – 23.06

Uke 25
17.06 – 23.06 Rest Uke 25

17.06 – 23.06 Papir Uke 25
17.06 – 23.06

Uke 25
17.06 – 23.06 R Pl

Uke 26
24.06 – 30.06 Rest Uke 26

24.06 – 30.06 Papir Uke 26
24.06 – 30.06 Rest Uke 26

24.06 – 30.06 R Pa Uke 26
24.06 – 30.06

Uke 27
01.07 – 07.07 Papir Uke 27

01.07 – 07.07 Rest Uke 27
01.07 – 07.07 Plast Uke 27

01.07 – 07.07
Uke 27

01.07 – 07.07 R Pa
Uke 28

08.07 – 14.07 Rest Uke 28
08.07 – 14.07 Plast Uke 28

08.07 – 14.07 Rest Uke 28
08.07 – 14.07 R Uke 28

08.07 – 14.07
Uke 29

15.07 – 21.07 Plast Uke 29
15.07 – 21.07 Rest Uke 29

15.07 – 21.07 Papir Uke 29
15.07 – 21.07

Uke 29
15.07 – 21.07 R

Uke 30
22.07 – 28.07 Rest Uke 30

22.07 – 28.07 Papir Uke 30
22.07 – 28.07 Rest Uke 30

22.07 – 28.07 R Pa Uke 30
22.07 – 28.07

Uke 31
29.07 – 04.08 Papir Uke 31

29.07 – 04.08 Rest Uke 31
29.07 – 04.08

Uke 31
29.07 – 04.08

Uke 31
29.07 – 04.08 R Pa

Uke 32
05.08 – 11.08 Rest Uke 32

05.08 – 11.08
Uke 32

05.08 – 11.08 Rest Uke 32
05.08 – 11.08 R Pl Uke 32

05.08 – 11.08
Uke 33

12.08 – 18.08
Uke 33

12.08 – 18.08 Rest Uke 33
12.08 – 18.08 Papir Uke 33

12.08 – 18.08
Uke 33

12.08 – 18.08 R Pl
Uke 34

19.08 – 25.08 Rest Uke 34
19.08 – 25.08 Papir Uke 34

19.08 – 25.08 Rest Uke 34
19.08 – 25.08 R Pa Uke 34

19.08 – 25.08
Uke 35

26.08 – 01.09 Papir Uke 35
26.08 – 01.09 Rest Uke 35

26.08 – 01.09 Plast Uke 35
26.08 – 01.09

Uke 35
26.08 – 01.09 R Pa

Uke 36
02.09 – 08.09 Rest Uke 36

02.09 – 08.09 Plast Uke 36
02.09 – 08.09 Rest Uke 36

02.09 – 08.09 R Uke 36
02.09 – 08.09

Uke 37
09.09 – 15.09 Plast Uke 37

09.09 – 15.09 Rest Uke 37
09.09 – 15.09 Papir Uke 37

09.09 – 15.09
Uke 37

09.09 – 15.09 R
Uke 38

16.09 – 22.09 Rest Uke 38
16.09 – 22.09 Papir Uke 38

16.09 – 22.09 Rest Uke 38
16.09 – 22.09 R Pa Uke 38

16.09 – 22.09
Uke 39

23.09 – 29.09 Papir Uke 39
23.09 – 29.09 Rest Uke 39

23.09 – 29.09
Uke 39

23.09 – 29.09
Uke 39

23.09 – 29.09 R Pa
Uke 40

30.09 – 06.10 Rest Uke 40
30.09 – 06.10

Uke 40
30.09 – 06.10 Rest Uke 40

30.09 – 06.10 R Pl Uke 40
30.09 – 06.10

Uke 41
07.10 – 13.10

Uke 41
07.10 – 13.10 Rest Uke 41

07.10 – 13.10 Papir Uke 41
07.10 – 13.10

Uke 41
07.10 – 13.10 R Pl

Uke 42
14.10 – 20.10 Rest Uke 42

14.10 – 20.10 Papir Uke 42
14.10 – 20.10 Rest Uke 42

14.10 – 20.10 R Pa Uke 42
14.10 – 20.10

Uke 43
21.10 – 27.10 Papir Uke 43

21.10 – 27.10 Rest Uke 43
21.10 – 27.10 Plast Uke 43

21.10 – 27.10
Uke 43

21.10 – 27.10 R Pa
Uke 44

28.10 – 03.11 Rest Uke 44
28.10 – 03.11 Plast Uke 44

28.10 – 03.11 Rest Uke 44
28.10 – 03.11 R Uke 44

28.10 – 03.11
Uke 45

04.11 – 10.11 Plast Uke 45
04.11 – 10.11 Rest Uke 45

04.11 – 10.11 Papir Uke 45
04.11 – 10.11

Uke 45
04.11 – 10.11 R

Uke 46
11.11 – 17.11 Rest Uke 46

11.11 – 17.11 Papir Uke 46
11.11 – 17.11 Rest Uke 46

11.11 – 17.11 R Pa Uke 46
11.11 – 17.11

Uke 47
18.11 – 24.11 Papir Uke 47

18.11 – 24.11 Rest Uke 47
18.11 – 24.11

Uke 47
18.11 – 24.11

Uke 47
18.11 – 24.11 R Pa

Uke 48
25.11 – 01.12 Rest Uke 48

25.11 – 01.12
Uke 48

25.11 – 01.12 Rest Uke 48
25.11 – 01.12 R Pl Uke 48

25.11 – 01.12
Uke 49

02.12 – 08.12
Uke 49

02.12 – 08.12 Rest Uke 49
02.12 – 08.12 Papir Uke 49

02.12 – 08.12
Uke 49

02.12 – 08.12 R Pl
Uke 50

09.12 – 15.12 Rest Uke 50
09.12 – 15.12 Papir Uke 50

09.12 – 15.12 Rest Uke 50
09.12 – 15.12 R Pa Uke 50

09.12 – 15.12
Uke 51

16.12 – 22.12 Papir Uke 51
16.12 – 22.12 Rest Uke 51

16.12 – 22.12 Plast Uke 51
16.12 – 22.12

Uke 51
16.12 – 22.12 R Pa

Uke 52
23.12 – 29.12 Rest Uke 52

23.12 – 29.12 Plast Uke 52
23.12 – 29.12 Rest Uke 52

23.12 – 29.12 R Uke 52
23.12 – 29.12

Uke 1
30.12 – 05.01 Plast Uke 1

30.12 – 05.01 Rest Uke 1
30.12 – 05.01 Papir Uke 1

30.12 – 05.01
Uke 1

30.12 – 05.01 R

� � � � �

� � � � �

Innsamling juletrær            Innsamling hageavfall� �

krigskom
vi vil minne alle nye og gamle eMIl-studenter på å sortere! det gir mange miljøgevinster å gjenbruke 

materialene våre, i tillegg til å ta hånd om farlig avfall slik at vi kan unngå forurensning og skade på 
naturen! Sortere.no er en flott side hvor du kan finne ut hvor forskjellige ting kan sorteres. Vær en god 
eMIl-student og sorter riktig!

komposten
nyheter fra emils komiteer
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det var en vårdag sent i april at 
MediaKom hadde avtalt å møte 
frank Mauseth, også kjent 

som vår kjente og kjære foreleser i 
elektriske kretser, utenfor Magneten 
på elektrobygget. Han var pent kledd 
i skjorte for anledningen. Stemningen 
var litt “ampere” i starten da frank 
tok oss med ned i elbyggets mystiske 
underetasje og inn på høyspentlaben. 
Minnene strømmet tilbake; det var i 
dette rommet frank hadde skremt oss 
alle med å lage høylydte lyn gjennom 
den velkjente pappskyen midt i rommet, 
en gang under omvisning ved vår første 
uke på ntnu. Han påpeker for oss at 
han må rekke dagens lunsj, for det er 
nemlig kake. MediaKoms representanter 
nikket forståelsesfullt. Men han påpekte 
i etterkant at det var han selv som hadde 
bakt sin egen forsinkede bursdagskake, så 
det gikk fint. 

Hvorfor valgte du å studere elkraft?
- det var litt tilfeldig. jeg visste ikke helt 
hva jeg ville bli når jeg ble stor, og det 

virket interessant å drive med energi. 
jeg var ikke så veldig miljøbevisst på den 
tiden, men det var jo før energi og miljø.
Hvorfor valgte du å bli elkraft-
førsteamanuensis ved NTNU?
- det var også litt tilfeldig. jeg hadde 
bestemt at jeg ikke skulle ha doktorgrad! 
da jeg ble ferdig i nederland i 2001, 
fikk jeg jobb her på NTNU som vit.-
ass, og plutselig så satt jeg her og tok 
doktorgrad. det var ikke meningen, men 
det skjedde. angrer ikke — kan anbfales!
Hvorfor er elkraft best?
- det er fordi elkraft er den mest effektive 
og miljøvennlige energibæreren du noen 
gang kan tenke deg. Hydrogen når ikke 
opp i det hele tatt. det er bare å glemme! 
det er veldig viktig i samfunnet; alt går 
i stå om vi ikke har strøm en dag. jeg 
jobber jo med høyspenning og store 
systemer, og det er jo kult (sånne “ikke 
ta på”-ting). og samtidig så er det de 
bitte små tingene - kanskje på atomnivå 
- som kan avgjøre om det går bra eller 
ikke. energi kommer til å bli viktigere og 
viktigere, og med begrensede ressurser 

på olje, kull og uran, vil fornybar energi 
som vindkraft, solenergi, vannkraft, 
osv. bli enda viktigere i framtiden. 
Som elkraftingeniør vil man kunne 
bidra til muliggjøringen av en fornybar 
energiframtid.
Hva er det beste og verste med å forelese for 
studenter?
- det beste er når du føler at du når 
gjennom og lærer bort noe, at det går 
opp noen lys. det verste er kanskje det 
motsatte, at du forklarer og forklarer, og 
de sitter der som spørsmålstegn. nei, det 
verste er egentlig å rette eksamener; å ha 
en stor bunke og bare tre uker. da er det 
beste de som gjør alt rett. Med de som 
gjør alt feil er det også veldig greit, men 
de som gjør noe rett og noe feil, de er de 
verste.
Hvordan var du som student?
- jeg var en sånn student som jeg ikke 
vil ha selv. en som satt langt bak og ikke 
svarte på spørsmål eller noen ting. Men 
jeg var ingen plager, og spurte heller ikke 
om ting. Kanskje i pausen.

tett på: frank mauseth 

høyspent med frank
TEkST lovInda ødegården

foTo Per arne KjelSvIK
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Hvordan reagerer du når du ser studenter 
som ikke følger med (sitter med mobil, 
nettbrett o.l.)?
- det har jeg ikke tenkt på egentlig ... er 
det noen som gjør det? de går sikkert 
glipp av noe. jeg pleier å ta eksempler 
som kommer på eksamen, så hvis de ikke 
følger med får de det ikke med seg. Synd 
for dem!
Hva liker du å gjøre på fritiden, altså hva 
gjør du når du ikke underviser og henger på 
Gløs?
- jeg prøver å trimme litt. driver med 
sykling, telemark, karate - men det 
snakker vi ikke så mye om! jeg er på et 
sånn (frank senker hånden ned til gulvet) 
nivå. Det er også fint å reise litt, og det 
får jeg gjort mye gjennom jobben.
Har du noen kunstneriske/musikalske 
talenter?
totalt talentløs.
Hva gjør du om all elektrisitet blir borte en 
dag?
- nei, da går jeg hjem! og så tar jeg heller 
en tur ut for å sykle eller gå.
Hva er ditt beste minne fra 
hovedekskursjonen til Japan som du 
nettopp var med på?
- det er ikke karaoken, hvis det er 
det du sikter til! det er interessant å 
se hvordan de gjør ting i andre land. 
vi var på universitetet tokyo tech 
(tokyo Institute of technology) og 
var i forelesning som var 90 minutter 
sammenhengende. PowerPointene 
til de japanske professorene er fulle 
av tekst med masse farger og ganske 
pimpa opp. og så liker de å se mest på 
tavla, er ganske dårlige i engelsk og har 
ingen kontakt med studentene. det var 
kanskje de lengste 90 minuttene i mitt 
liv. det som kanskje var det artigste 
var å være på Mount Koya. jeg og fem 
studenter var i et buddhisttempel der og 
mediterte i 40 minutter - 40 lange, onde 
minutter. vi pinte oss gjennom det og 
så spiste vi vegetarmåltid etterpå. det 
var interessant, men buddhistlivet er 
ikke noe for meg. jeg må ha kjøtt, og 40 
minutter meditasjon hver dag blir for 
tøft!
Hva er drømmeferien din?
- det er å reise en plass jeg ikke har vært 
før. Ifølge mine kolleger så har jeg en 
sjekkliste med ”been there, done that”, 
men det er ikke helt sant. jeg vil oppleve 
noe nytt, nye kulturer. nå har jeg jo 
nettopp vært i japan, så det hadde vært 

spennende å se mer av afrika.
Har du noen “guilty pleasures” eller noe 
som studentene ikke vet om deg?
Kan nevne at jeg heier på Molde og ikke 
rosenborg, som man skulle tro … Men 
her må det legges til for mitt forsvar at 
jeg er halvt moldenser (og stolt av det!).
Har du hengt opp midtside-Halsten?
- (frank ler høyt) nei, det har jeg absolutt 
ikke! 
For alle de EMILerne som har en foreleser-
crush på Frank Mauseth: Hvordan er din 
drømmedame?
- Kanskje litt eldre enn en student, da … 
(red.anm: Søren!) Hun må være åpen og 
ærlig, morsom og grei. Må ikke være glad 
i elkraft. Hun kan godt være sykepleier og 
ta litt vare på denne skrotten her.
Er det noe du har lyst til å si til studentene?
- til de som går i andre vil jeg si ”velg 
rett retning i livet”! om de lurer på 
hva det er, kan de ta kontakt med meg 
og spørre. ellers vil jeg si at de må 
gjøre en god jobb i livet, lykke til med 
eksamen og håper noen av dere tar 
doktorgrad. det er det så få som gjør. 
Som tips eller motivasjon til eksamen 
har jeg prøvd å si at ”du får i hvert fall 
til første deloppgave”, men det har jeg 
sluttet å love studentene. det jeg tror de 
fleste gjør feil er å bare pugge fremfor 
å forstå.  Da har du ikke skjønt det det 
handler om, og så sliter du senere. og så 
er det kanskje altfor få som stikker innom 
forelesere og vit.asser og spør om ting. 
Ikke vær redd for å spørre!  

Etter intervjuet finner Frank frem 
mobilen sin og viser frem bilder av 
alt det spennende han spiste i japan, 
deriblant en scampi som ennå ikke var 
død, og blekkspruter som var fylt med 
egg og satt på spyd. vi får også se en 
svært ettertraktet video av ham selv og 
to studenter som synger “Ring of fire” 
på karaokebar i japan. om han var så 
“musikalsk talentløs” som han selv hadde 
påstått var ennå usikkert ved videoens 
ende, da en av hans to medsangere levde 
seg en “smule” mer inn i sangen enn 
de andre. en karaokeglad eksredaktør 

uttrykte sin lyst for å dra på karaokebar, 
og frank inngikk en pakt (som ved 
denne artikkelen blir skriftlig) om at hvis 
han skulle være med hennes trinn på 
ekskursjon, så skulle de synge duett. 

for å få et bilde som skulle illustrere 
frank Mauseths barskhet og mandighet, 
måtte både nåværende og tidligere 
redaktør ofre en god porsjon redsel. de 
skulle nemlig få ansvaret med å lage 
det samme lynet som hadde skremt 
dem for henholdsvis ett og tre år siden. 
to skremte jenter tok kontroll over 
knapper og spaker, og produserte noen 
bokstavelig talt spenningsfylte bilder på 
ca. 900 kv.

dessverre må alle gode ting ta slutt 
en gang, og etter en omvisning på 
diverse laboratorier med passende (og 
upassende?) poseringer for fotografen, 
ble lengselen etter kake for stor for Herr 
Mauseth. vannmagasinet takker for 
intervjuet og håper Frank er like flink til 
å få bakverk til å heve som han er til å 
opplyse studentene og laboratoriet.
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frank Mauseth
Yrke: førsteamanuensis ved ntnu
Alder: 40 år
født/oppvokst: født i namsos, oppvokst 
i overhalla
utdanning: elkraft på HiSt, master i 
nederland. gikk ut 2001
Sivilstatus: ugift
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Nypressa friday Wine. ferskingene 
på scenen var eMIl-Indøks friday Wine. 
de friske pop-aktige tonene egnet seg 
godt til allsang, og skilte seg ut blant 
eMIl-bandenes ellers fyldige sanger. de 
var kveldens aperitiff.

ja, et slikt navn inviterer lett til slik 
symbolikk. Shakespeare sa noe om navn 
en gang: Hva ligger egentlig i det? dufter 
rosen like søtt når rosen er en Indøker? vi 
møtte noen veldig kjekke gutter backstage 
i Storsalen for å stille dem segregerende 
spørsmål.

Dere er jo nyoppstartet. Hva er 
bakgrunnen til navnet Friday Wine?

– vi skulle egentlig hete “Blue 
Mountain”.

– ja … ikke skriv det!
– det er fordi vi er glad i rødvin.
Videre forteller de at bandnavnet kom til 

på en fredag, og slik ble det Friday Wine.

De andre bandene er litt flinkere med 
ordspill. Det er ikke noe ordspill i navnet 
deres?

– ja, vi syns det er litt harry (eirik).
Et kollektivt “OOOOO” i rommet.
– vi kan jo si med en gang at grunnen 

til valget er at vi ikke hadde lyst på noe 
“fruity Boys”. never. In. Hell. finne et litt 

sånn artistisk navn.
Vi spør dem om  forventningene de hadde 

da de startet er blitt oppfylt, og lurer på om 
“honeymoon”-perioden er gått over:

– vi er ennå gira!
– vi har en superfanskare på Indøk 

som driver oss.

Hvorfor valgte dere siv.ing. i stedet for 
musikk?

– det beste er å prøve seg på alt. Med 
bandet får man dyrket musikken nå, og i 
hvert fall det faglige.

– Det er jo flere band som har slått 
gjennom samtidig som de studerte: 
Postgirobygget, jo nesbø ... du har 
utdannede folk som spiller musikk også. 
Hvis man ser på musikkbransjen så tjener 
ikke folk nok penger på musikk til å drive 
med det de virkelig vil.

De har flere tips å gi til den som selv 
ønsker å starte band. Det viktigste er kanskje 
å være i band med folk man liker å henge 
med, da er det ifølge Friday Wine, veldig mye 
enklere å øve sammen. I tillegg anbefaler de 
å ta ting gradvis, det må ikke bli for seriøst 
i startfasen. I tillegg har de noe ekstra som 
EMIL-bandene kanskje ikke tenker på… 

– vi har en ganske spennende rolle i 
bandet vårt, nemlig en manager.

– ja, vi går jo Indøk!

backstage på emil-festivalen

Vil dere si at det er et musikkskille 
mellom EMIL og Indøk?

– EMILs band er funky, litt 
mer blåseinstrumenter og sånn. 
Storbandfølelsen.

Har dere et eget bandmotto/livsmotto?
– live fast, die young.
– get fat or die trying.

Har dere noen planer for framtiden?
– rekruttere groupies.
– Vi fikk en groupie fra McKinsey på en 

bed.pres. de skrev under på en serviett!
– det er gøy å øve, da. Bare ha det fett 

sammen.
– umiddelbare planer er å ta en del 

pils. Veldig umiddelbart.

Så gjenstår kun det obligatoriske 
spørsmålet: Er ett tørk nok?

– det er faktisk det! det krever innsats!
– det krever planlegging!

Vi runder av, men ikke før guttene takker 
for seg. 

– også må vi få med på slutten at vi 
takker utrolig mye for at vi fikk lov til å 
komme og synes det var et kjempebra 
arrangement.

friday Wine
Medlemmer: 

eirik aas levang, tobias Pettrem, 
aksel reiten, Bendik Witzøe, Stian 

Hagen og Magnus gotfredsen.

Tirsdag 25. mars var det duket for EMILs egen festival, og stemningen på Samfundet var 
eksemplarisk. På scenen sto tre fantastiske band. Vannmagasinet fikk møte dem backstage for 
en prat om musikk, studier og øl.
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Elektrisk effekt i publikum. 
toåringen Watt Sound drar inn allsangen 
i full kraft. ja, jeg prøver så godt jeg kan 
å ”hold on to that feeeeeeeling” mens 
jeg sjangler på bordet (promillen hadde 
steget) for å ta bilder av eMIlere som 
hyler og hopper.

når konserten er over får vi til slutt 
tak i bandet og vi ender opp i edgar. det 
viser seg at vi møter en familie med to 
nye medlemmer. vi er litt forvirret over 
familietreet, men musikken er tykkere 
enn blod i denne gjengen. Men som vi fikk 
vite, ikke så tykk som lommeboken til siv.
inger.

Hvorfor valgte dere navnet Watt Sound?
– vi hadde veldig mange useriøse navn 

til å begynne med, men med en gang noen 
sa “Watt Sound” så tenkte vi ”ja, det må 
vi ha!”.

– ja, det er jo en tradisjon på gløs med 
linjerelaterte bandnavn som for eksempel 
Impedansebandet og ByggBang. vi syntes 
Watt Sound var kult.

Har dere en hovedsjanger?
– allsangfaktor!
– P = UI, skape effekt i publikum.

Når vi spør dem om de har noen 
tradisjoner eller ritualer før de går på 
scenen forteller de at de synger kampropet 
sitt før enhver konsert:

– “F-I-T-T-A, fiat, fiat!”
I tillegg drikker de øl, og en naturlig følge 

er at blæra må tømmes. Alltid i siste liten. 

Det legges til at ”det er greit å få litt varme 
i fingra.”

Som nevnt har Watt Sound eksistert i 
to år, men noen av bandmedlemmene er 
førstiser. Vi henvender oss mot dem og lurer 
på hvordan det er å være nye i Watt Sound.

– vi prøver så godt vi kan å komme 
inn i gjengen, men det er litt sånn … vi 
snakker om matte 2 og elektriske kretser, 
og de snakker om fluidmekanikk og 
elektromagnetisme.

– Matte 9! Matte 13!
Watts Sounds kvinnelige alibi håper at 

de nye føler seg inkludert og hevder selv at 
hun er moren i bandet. Førstisen Sveinung 
skyter inn:

– Hun er litt mer lillesøster for oss, da. 
jeg er jo musikkleder så jeg er faren i så 
fall.

Videre sliter Vannmagasinets 
utsendinger med å holde tunga rett i munn, 
men vi får med oss at bandet har opplevd 
ekle episoder på byen og at førstisen Peder 
ofte har vært offer for slike ufinheter. Vi 
konkluderer med at vi egentlig ikke ønsker å 
grave mer i dette.

Alle er tydeligvis glad i musikk, så hvorfor 
valgte dere siv.ing. framfor musikken?

– jeg vil ha jobb!
– vi liker penger!
– Hvis du skal utdanne deg som 

musikklærer ...
– Bjarne Brøndbo finnes jo allerede, så 

jeg måtte velge siv.ing. 
– Hvis du blir siv.ing. får du god lønn 

og kan kjøpe masse fint utstyr.

Watt sound
Medlemmer:

lasse Kløvstad, Sigurd Bjarghov, 
Sondre leonhardsen, Sveinung 

nersten, trond fossdal århus, vilde 
rye-Holmboe, Peder Søndenå

– det er litt mer som hobby, da.
– ja, siv.ing. er sånn hobby på siden.

Som Friday Wine har også Watt Sound 
nyttige tips til EMILs skapmusikere:

– nå slutter jo the funktions, så det 
er en mulighet for et nytt eMIl-band til 
høsten. vi håper jo at det er mange nye 
som kommer.

– Hvis du syns det er gøy å spille 
musikk, så er det bare å bli med. Musikk 
skaper glede! det er viktig å ha noe 
utenfor skolen.

– når vi er på øving er det musikken vi 
tenker på, ikke “oi! Har jeg en øving jeg 
må levere i morgen?”.

Som EMIL-band må man ikke bare 
overbevise som musiker, og i KrigsKoms ånd 
spør vi Watt Sound: Er ett tørk nok?

Svaret innledes med en periode med 
stillhet, før de kreative løsningene kommer 
frem i lyset.

– jeg har med håndkle.
– På renselsen? nei. ellers? nja …
– ett tørk er nok, om du har med 

håndkle.

Før de fortsetter festen lar vi dem komme 
med noen siste ord:

– vi vil si tusen takk til eMIl som 
arrangerer festivalen ...

– nei, fuck det! de som har 
musikktalent må bruke det. fortsette med 
musikken og ikke gi opp. det er viktig å ha 
musikk i sin sjel, i sin kropp. Bare kjenn 
på det.

TEkST oG foTo
Per arne KjelSvIK og
Synnøve Soon Halle
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Funktionsflokken byder farvel. På 
scenen er det groovy, funky, og skjortene flyr 
fort av gutta. Med to saxer er det som man 
sier på engelsk, “2 sax-y for my shirt”. 

Vannmagasinet gjetet alle medlemmene 
inn i Edgar, og slo seg ned for en siste tone 
med det avtroppende bandet.  

Siste konsert. Hvordan føles det?
– Ikke snakk om det.
– godt og vondt.
– Mest varmt akkurat nå!

Heller ikke medlemmene i The Funktions 
kjente hverandre før studietiden. De forteller 
om deres aller første møte, som fant sted på 
Samfundet:

– det var et MusikkKomP-møte her i 
edgar, inni hjørnet der.

– noen ble shanghaia.
– jeg husker jeg gruet meg så sykt. det 

var nesten så jeg ikke møtte opp.

Hvorfor valgte dere siv.ing. i stedet for 
musikk?

– Vi er flinkere med integral enn 
musikal. 

– det har aldri vært en mulighet.
– det er sånn hvis du plutselig får 

midtlivskrise en gang i 30-årene så er det 
det som skjer da. ja, da er det ut av en eller 
annen streit Statnett-jobb for å reise et 
eller annet sted og spille bass.

The Funktions har ikke noen spesielle 
ritualer før de entrer scenen for konsert 
(”Fuck ’em all!” sier de). Istedenfor 
beskriver de kaos, og minuttene før 
konserten går i hovedsak med til å finne alle 
bandmedlemmene.

– “Hvor er han, hvor er han?”, det er 
alltid noen som er sene. Plutselig står en 
der og er stresset. og så plutselig dukker 
jørgen opp. jørgen er magisk – han bare 
er der.

Har dere et godt minne eller en stor 

opplevelse som skiller seg ut, som band? Et 
høydepunkt?

– det var stort i dag! Men det var også 
stort med den første kassen øl vi fikk.

– eller første brownies!
– også var det så kult med artistpass 

på uKa.
– det var magisk. Sånn rundt halsen, 

vet du.

Dere har tre års erfaring, noe som er nødt 
til å gi noen flaue opplevelser. Har dere lyst 
til å dele noe?

– det var eMIl-lekene i 2012? vi 
tenkte oss et ekstranummer, så da spilte 
vi “500 miles”, som vi aldri har spilt før. 
Kjersti kunne ikke teksten.

– en dorull ble kastet.
– det er den eneste konserten faren 

min har sett, den ene gangen han var i 
trondheim. Han sto bakerst og så på en 
dorull som ble kastet og en masse fulle 
eMIlere mens jeg sto på scenen og leste 
av teksten fra mobilen.

– og den gangen den ene høyttaleren 
veltet på halvingfesten til Bygg. vi merket 
ingenting!

Vi spør dem hva de tenker om framtiden, 
om de tror at noen kan klare å fylle deres 
sko:

– det er ikke sånn at det er uoppnåelig 
å matche oss.

– folk ser blåserne og da tenker de 
“Woah”! Så da slipper vi unna med det 
meste egentlig.

– Korps! Hvis det kommer en god 
korpsgenerasjon så burde de jo matche 
dette her!

Det erfarne bandet har mange tips å gi 
unge musikkspirer. Man bør i alle fall øve 
på søndag kveld, slik at minst én er bakfull. 
De fraråder å ha med for mange jenter, og 
hevder at det holder med én.

Som tredjeklassinger som snart skal på 
utveksling så har dere litt visdom. Har dere 

the funktions
Medlemmer:  

Martin Brunstad Høydal, Sindre Helland, eirik grytli, Kjersti 
Berg, ole Bjørn Silset Warvik, Bjarne vaage, Sindre nordhagen, 

jørgen olsen finvik, alexander Sobczyszyn Borg, Håkon W. 
ånes, jonas fuglseth

noen visdomsord?
– Taktisk kont. finnes ikke.
Noen andre ord dere har lyst til å legge 

til?
– Ikke planlegg kont.!

Vi i EMIL er jo miljøaktivister. Er ett tørk 
nok?

– Ikke i the funktions! Men ellers er 
det det.

– vi pleide å spille en sang som het 
“there is only so much oil”.

Hva er planen videre for kvelden? Hva 
står på agendaen?

– nå? united tapte 3-0, jeg skal bli full. 
faen.

Men hvorfor slutter dere egentlig?
– Halvparten drar sin vei. da er det ikke 

the funktions, da blir det the funk.
– det er på en måte bra å gi seg mens 

det fortsatt er gøy da. Istedenfor at vi skal 
slites ut i det uendelige og så skal vi gi 
oss når alle er dritlei hverandre. det er 
ikke så gøy. nå kan vi alle heller kjøre en 
awesome reunion.

Noen siste ord fra The Funktions?
– takk for oss!
– nei, tusen takk!
– det var et veldig bra publikum.
– det er fordi vi har spilt sist hver gang 

og da er folk fullest.
– eller så har vi spilt sist fordi vi er best.
– vi har jo jobbet oss til den statusen 

vi har fått. det er ikke sånn at den har 
kommet trillende på en vogn.

– Men folk har vært sykt gira helt 
fra starten av, overraskende nok, og det 
hjelper veldig mye.

– første gangen vi spilte var på 
gløsmesterskapet på Knaus! vi var det 
første bandet som spilte og likevel kom 
kanskje 20 stykker som fortsatt står helt 
fremme på konsertene i dag.

– det er kanskje det artigste, at folk har 
tatt til seg musikken vi har spilt.
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styret tester 
gatemusikanter

oda
gatemusikanter. What? flashbacks 

fra barnehagen tittet frem, hvor barna 
i nabolaget hadde skramleband med 
gryter, lokk og erteposer. den gang var 
det sjarmerende, men jeg kan love deg 
at syv reduserte studenter som ikke 
aner hva de driver med, IKKe er like 
nusselige. Syv studenter som attpåtil var 
på vin-, klin- og vårfest dagen før, og som 
helst ville ligge på et mørkt soverom og 
pleie angsten sin alene. Klokken 17:00 
om morgenen drasset jeg meg selv og 
to grytelokk til gamle Bybro, for så å 
bli blendet av en overivrig Matthias i 
psykedeliske neonfarger, samt resten av 
gjengen i redusert form og gårsdagens 
klær. deretter tok vi Midtbyen med storm 
(med andre ord så fikk forbipasserende 
sjokkskader og øresus).

heidi
vi kunne ikke valgt en bedre dag å ha 

“Styret tester gatemusikanter”, enn dagen 
etter vin-, klin- og vårfest. fyllesjuke 
og supergira dro vi til Midtbyen med 

grytelokk, tamburin, munnspill, ukulele, 
chips og colaflasker. Etter å ha blitt så 
utrolig flink på gitar ved å ha blæstet for 
eMIl-festivalen, var det litt nedtur å miste 
nøklene dagen før og dermed ikke ha 
mulighet til å komme meg hjem og hente 
gitaren før vi begynte ... Men jeg endte 
opp med to colaflasker som instrument, 
noe som funket overraskende bra. Med 
Matthias sin high-pitch sangstemme til 
blant annet “In the jungle”, “Smoke on 
the Water” og “Hiv og Hoi”, og mumlingen 
fra oss andre til en tekst vi egentlig ikke 
kunne, ble det en supersukess. vi tjente 
inn et helt chips-flak med grillkrydder av 
noen turister, og fikk stående applaus av 
samtlige byvandrere. Mer enn det kunne 
vi ikke ha ønsket oss. jeg må nesten takke 
Per arne, som tvang oss til å gå nedover 
nordre mens vi spilte og sang, noe som var 
det desidert kleineste jeg har gjort i løpet 
av hele min tid i trondheim. Morosamt 
var det nå allikevel. etterpå. 

fredrik
gatemusikant. jeg forbinder det med 

en flink kar på trekkspill som traller et 
par fine sanger på Nordre gate, og alle 
som går forbi syns det er hyggelig og 
tenker ikke noe mer over det. Så da vi 
fikk utfordringen av MediaKom tenkte 

jeg “joda, hvor ille kan det bli?”. Svaret 
på det fant jeg idet Matthias hylte “In the 
jungle” av full hals gjennom nordre. Så ja, 
det kan faktisk bli ganske ille. faktisk så 
ille at jeg fikk litt Vietnam-flashbacks fra 
tidligere ungdomsfadeser på den brutale 
ungdomsskolen. for i mine tidligere dager 
ble jeg beskyldt for å være litt småklein og 
småprippen, så jeg tenkte at dette var en 
perfekt mulighet til å vise at den tiden var 
over. jeg skulle rocke det munnspillet med 
verdigheten i behold og hodet veldig høyt 
hevet over nordre gate. jeg tok grundig 
feil. jeg endte opp med å løpe med halen 
mellom beina inn på eplehuset, fordi jeg 
trodde jeg så noen jeg kjente litt lenger 
nede i gata. oppsummert ble dette en 
brutal start på dagen derpå etter vin-, 
klin- og vårfest, og nå kan jeg krysse dette 
av bucket-listen. aldri mer gatemusikant.

katrine
det var med nød og neppe jeg 

klarte å dra meg ned til Midtbyen utpå 
ettermiddagen dagen etter vin-, klin- og 
vårfesten. en lang kveld ble til et enda 
lengre nach, og dagen derpå ble mildt 
sagt en prøvelse. jeg skal ikke nekte for 
at jeg 15 min før vi skulle møtes husket 
på at jeg hverken hadde instrument 
eller presentable klær tilgjengelig, og 

Tiden var igjen kommet for å sende styret ut på pinlige oppdrag. Denne gangen skulle de teste hvordan 
det er å være gatemusikant. En lørdag ettermiddag fylte de Trondheims gater med vakker sang og 
fortryllende toner. Det var i hvert fall planen ...

TEkST eMIl-Styret
foTo Per arne KjelSvIK
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jeg vurderte derfor å droppe hele greia. 
det er jeg veldig glad for at jeg ikke 
gjorde! det å labbe gjennom nordre 
som amatør-gatemusikant med tidenes 
kleineste gjeng (i begge betydninger av 
ordet klein) viste seg å være en perfekt 
måte å bli kvitt hangoveren. Med et fint 
utvalg hjemmelagde instrumenter samt 
en tamburin, et munnspill og en ukulele 
— og for ikke å snakke om sangstemmen 
— fikk vi strålende respons fra vårt 
publikum. turister, trøndere og studenter 
stoppet opp for å få med seg vår versjon 
av “In the jungle”. Sangen ble fremført 
med innlevelse og sjel, men fikk en brå 
slutt da et småprippent styremedlem 
løp fra gruppen for å gjemme seg. et 
delvis ubrukelig og kleint styre og (i noen 
tilfeller) like ubrukelige instrumenter til 
tross: Styret tester gatemusikanter var 
intet mindre enn en suksess!

maren
det var en sliten gjeng som skulle 

være gatemusikanter dagen etter vin-, 
klin- og vårfest. De fleste av oss kom rett 
fra senga, noe som gjorde at vi passet godt 
inn med de andre som satt på gata i byen. 
det vi i midlertid ikke kunne, var å spille 
på instrumentene vi hadde tatt med. jeg 
skulle spille ukulele, hvilket jeg aldri 
hadde gjort før. det låt med andre ord ikke 
så veldig pent. vi spilte først litt utenfor 
den verste folkemengden, men det var 

først da vi gikk nedover nordre gate og 
spilte at det virkelig ble flaut. Heldigvis 
hadde jeg lagt igjen verdigheten hjemme. 
da Matthias etter hvert dro på med de lyse 
tonene sine, ble Fredrik så flau at han gikk 
inn i en butikk og gjemte seg. da fant vi 
også ut at det var nok spilling, og at ingen 
av oss har en fremtid som gatemusikant. 

trygve
det føltes veldig tidlig å skulle møtes 

klokka 17 denne lørdagen, men heldigvis 
møtte jeg Per arne (superfotografen) da 
jeg skulle hente tamburinen på skolen. 
Sammen gikk vi nedover Bakklandet 
og trallet på henholdsvis ukulele og 
tamburin før vi møtte de andre. da vi 
endelig fikk samlet troppene og begynte 
å spille, var det godt å ha med Matthias 
(som ikke hadde vært på vin- og vårfest 
dagen før). Ikledd en hatt som kunne gitt 
enhver mann epilepsianfall, ledet han 
oss gjennom nordre gate med “In the 
jungle” av full hals. jeg tok rollen som 
“wimoweh, wimoweh” dypt seriøst, og 
følte at vi faktisk klarte å få til en brukbar 
låt. jeg er riktignok ikke helt sikker på om 
alle tilskuerne tenkte det samme da jeg 
var litt “in the zone”.   Alt i alt vil jeg si 
at jeg er fornøyd med egne prestasjoner. 
uten å være kjepphøy, vil jeg nok plassere 
meg selv blant topp tre denne dagen, 
basert på talent og innsats. å gjøre noe 
sånt som dette dagen etter en fest, gjør 

også underverker mot fylleangsten, men 
likevel holder det å ha gjort det én gang.

matthias
talentfulle, underholdende, byens 

kultur, kjekt å se på … alt dette er ting jeg 
forbandt med gatemusikanter i forkant 
av vårt oppdrag. flinke folk som klarer å 
begeistre ukjente med kunsten sin. Men 
etter ”Styret tester gatemusikanter” tviler 
jeg sterkt på at det var så mange som 
assosierte oss med de samme begrepene. 
det var en lørdag at vi møtte hverandre 
på gamle Bybru. noen kleine, noen med 
instrumenter, noen kledd ut som klovn. vi 
begynte vår ”gig” med klassikeren ”Smoke 
on the water”. jeg følte at mengden elsket 
oss! jeg stusset bare litt da alle hadde 
det så travelt. det føltes som om ingen 
hadde tid til å heie på oss, men etter 
bare en liten stund samlet det seg et 
begeistret publikum. de likte vår musikk 
så godt at de donerte et flak potetgull 
til Klovneløpet, som dessverre ble spist 
opp av Heidi og den flinke fotografen 
Per arne (sorry, sykehusklovner!). etter 
noen reggaelåter og norske barnelåter, 
bestemte vi oss for at de stakkars 
menneskene i nordre gate også skulle få 
nyte vårt talent. Med en hjertevarmende 
acapella-avslutning takket vi Bartebyen 
for oppmerksomheten. Selv om vi ikke var 
de flinkeste, så var det en utrolig morsom 
måte å tilbringe en lørdags ettermiddag.



Vannmagasinet 23

When you are a student abroad 
for the first time after several 
years at an Italian university, 

you do not know what to expect. I am an 
Italian student at la Sapienza in rome, 
and I came to trondheim as an erasmus 
student for one semester at ntnu.

I quickly discovered what was 
necessary for survival at ntnu:

1. A student card. You wouldn’t be 
surprised about this, but I was. I was 
almost lost without it: no access to 
rooms, no discounts, no printing; lots of 
restrictions. In Italy I got my student card 
on the first year. I put it in my wallet. I used 
it to get free entrance to the acropolis in 
athens.

2. itslearning. It is probably a parallel 
world with the student life. The first week 
without it was terrible. “Why isn’t there a 
lecture today?”  – “Because it was written 
on itslearning.” of course. Everything is 
on itslearning: messages from professors, 
assignments, slides and so on. We have a 
similar thing in rome (called elearning). I 
used it only one time during my student 
career.

Having a student card and access to 
itslearning is most of the job, but that’s 
not all. the point is to understand what 
“exercises” are. I was expecting the teacher 
to solve exercises and doubts. exercise 
hours are instead just for students who 
have problems with the assignments. I 
used almost every one of these lectures 

in order to focus on the subject, without 
postponing the work. regarding the 
assignments: they are really important!

I was not used to all this work during 
the lecture period. After finishing one 
assignment the following was already 
uploaded to itslearning. Sometimes this 
was really annoying, but you get used to 
it after a while.

stUdents
they are the protagonists. trondheim 

is the right town for students. In late 
july-august I guess trondheim will be 
totally different. there are many kinds 
of students, from (seriously) all over the 
world!

norwegians are hard workers. Most of 
them wake up early in the morning and 
go to campus with backpacks looking 
like a second home: laptop, charger, 
books, notebooks, lunch, dinner, fruits, 
coffee, camelbak, etc. then, of course, 
they do their reading, assignments, 
and eventually, after 16:00 – sports! 
norwegian students spend a lot of time at 
the university compared to the students 
in rome.

Italian students in rome mostly study 
at home, and therefore their shoulder 
bags contain just some notebooks and a 
pen. unfortunately, the beautiful building 
for engineers in rome is far from the 
rest of the university, located next to the 
Coliseum. this attracts a lot of tourists, 
and pretty girls are often victims of 
roman “predators” (since there aren’t 
many female engineers).

 
professors

Professors in trondheim put in a lot of 
effort and try to give back to the students 
as much as possible. the relationship 
between you – the student, and the 
professor – is really good. they are 
available for every explanation you need. 
I understand that my experience regards 
just a few professors, but this is the 
impression I will bring back to Italy. In 
rome, some professors are characterized 
by a strong eccentricity and formality 
that you need to get used to.

EXAMS
Who knows? I hope I will conclude this 

experience at ntnu in the best way!

See you in rome,
daniele

TEkST danIele dI PIetro
GrAfIkk Synnøve Halle

a tyPICal (anCIent) roMan Student

an italian guy at a norwegian University
KollaSj av gløSHaugen, trondHeIM og IngegnerIa, San PIetro I vInColI



Christoffer Meek
Høyde: 187

Øyefarge: Blå
Vekt: 83 kg

Klubb: ManneKom

Tidligere rekord:
18 øl på 4 timer (nissefest)
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”Er du klar? Er du gira?!” etter en 
liten pause kommer det slapt fra andre 
enden: ”jaaa... sitter på bussen med 
cola og restituerer.” den slitne stemmen 
i andre enden er ingen ringere enn 
Christoffer Meek, eMIls deltaker i den 
tradisjonsrike ntnu-konkurransen 
ludøl. Konkurransen som har som mål å 
gi studenter en meningsfylt og givende 
aktivitet utenom de altoppslukende 
studiene. Hva konkurransen går ut 
på? jo, det handler selvfølgelig om 
sammenslåingen av enhver students to 
yndlingstidsfordriv: ludo og øldrikking! 

reglene er mange, og innviklede og kan 
virke kaotiske for de uinnvidde, men 
som alle gode ludølere vet har spillets 
dommer uendelig innsikt og telleevne. 
ergo han/hun tar aldri feil. 

Spillet går kort oppsummert ut på å spille 
ludo med ølglass som brikker. diverse 
regler gjør at spillere må konsumere de 
edle dråper som fyller spillebrikkene 
og slik skrider spillet videre. Seier kan 
oppnås ved tre ulike tilfeller: en spiller 
klarer å flytte alle brikker til mål (dette 
har aldri forekommet siden spillets 
fødsel), spillerne drikker rent (siden 
arrangementet avvikles på kjellerne 
så er alkoholtilgangen tilnærmet 
uendelig), én spiller sitter igjen alene 
etter at de andre har blitt diskvalifisert 
(diskvalifisering skjer vanligvis ved at en 
spiller bruker opp alle tre spymuligheter, 
selv om også pumping er gyldig 
diskvalifiseringsgrunnlag).

eMIls tradisjon er at den 
førsteklassingen med den best 
trente drikkemuskelen, høyeste 
alkoholtoleranse og stødigste terning-
trillehånd skal forsvare linjeforeningens 
ære i den gjeve konkurransen. årets 
utøver var muligens litt redusert etter 
flatfyll dagen før på Vin-, klin- og vårfest 
(manager tar selvkritikk). Selv om det ble 
med tap i semifinale satte Meek til livs 

8,5 liter øl på under 90 minutter. dette 
var syv øl mer enn hans motstander, som 
bare drakk ti øl. før promillen tok helt 
overhånd fikk vi en prat med den barske 
idrettsstjernen.

Hva føler du nå?
- akkurat nå føler jeg en seier over 
magen, også for å bare ha vært med. det 
å ha overlevd ludøl, liksom. 

Hvordan er det å representere EMIL?
- jo, det skal jeg si deg! det betyr liksom 
alt for meg, alt jeg noensinne har hatt 
lyst til å gjøre. det betyr ... ja, det betyr, 
liksom, som om jeg … ja, det betyr alt. ja 
... alt ... ja. 

Synes du LudØl oppnår målet med å gi 
studenter et meningsfylt fritidstilbud?
- eeeh, jeg føler det at i dag har jeg vært 
full ... med mening, for å si det sånn. 

Hvordan har du forberedt deg på denne 
prøvelsen?
- jo, nå skal du høre. jeg ladet opp i 
går med å drikke meg dritings på vin-, 
klin- og vårfest. for å være sikker på 
best mulig prestasjon i dag, så stod jeg 
bare ute der på vin-og-klin med vin 
og drakk. Bare for å ha en mest mulig 
jævlig kveld så det ble mye spying for å 
trene opp brekningsmuskelen til i dag. 
Spesielt muskulaturen rundt kjernen og 
mellomgulvet. 

Hvem av motstanderne rundt ludobrettet så 
du på som din største konkurrent?
- nei, han på andre siden av bordet kjente 
jeg fra militæret og jeg hadde bare lyst 
til å grøsse til ham (red.anm: “slå ham 
ned”). Så så jeg at en av konkurrentene 
var mye større enn meg og innså at 
han hadde mye mer volum å fordele 
alkoholen på.

Du ser altså ikke på deg selv som tjukk?
- jeg var tjukk ... før, men så kan du si at 
SK2014 (Sommerkroppen 2014) egentlig 

har ødelagt mine vinnersjanser for 
LudØl, men jeg angrer ikke! Det finnes jo 
viktigere ting i livet enn …

Her ble intervjuet avsluttet, da 
intervjuobjektet begynte å bare prate 
tull og vrøvl. Som om noe skulle være 
viktigere. Sprøyt! takk for meg!

forsvarte emils ære i dramatisk 
ludØl-turnering
rEporTEr MadS BjørKeland

SPORTEN
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emil-lekene 
2014

det var 15. mars 2014. Snøstormen 
vi så lenge hadde ventet på ankom 
i løpet av natten, og cirka 15 

ivrige eMIlere hadde karret seg opp til 
hovedbygget klokken elleve en lørdags 
morgen i vilt snøvær. vinterens største 
begivenhet hadde i år dårligere oppmøte 
enn det forrige året, grunnet sviktende 
tro på EMILs gode karma. De fleste ventet 
seg regn og fire plussgrader, men jaggu 
- som de oppmøtte visste innerst inne - 
ble det ikke herlig snøvær og gløtt av sol 
takket være nevnte karma. vi reiste litt 
forbauset over dårlig oppmøte innover 
i ødemarken til vårt faste tilholdssted. 
vi kjempet oss gjennom metervis med 
snø, men sørget for godt mot ved å 
synge “Hakkespettenes vandrersang”. 
da vi endelig kom fram til avtalt sted, 
møtte vi vår alles kjære ManneKom. 
velkomstsmilene deres var herlig beruset 
fra første stund; beruset på villmarken 
og eget testosteron. for ikke å snakke 
om mengder med kreosot som følge av 
brenning av en gammel telefonstolpe. 
til tross for heftig beruselse hadde 
ManneKom satt opp både lavvo og grill, 
og bygget en herlig gapahuk til ly for 
eventuell nedbør. denne kom godt med i 
det periodevise snøværet.

den første timen ble brukt til å 
bygge hopp og å høre på ManneKoms 
fortellinger om hvordan de nok en 
gang hadde beseiret villmarken hele to 
minutters gange fra skistua. vi tok etter 
hvert en samling rundt det vidunderlige 
bålet som brant fra start til slutt, og 
presenterte dagens program samtidig 
som vi erklærte eMIl-lekene 2014 for 
åpnet. 

første post på programmet var pølser. 
grillen var godt igang, og på grunn av litt 
færre oppmøtte enn planlagt ble det om 
lag 20 pølser per person, så det var bare å 
begynne å spise. vi skålte og sang rundt 
grillen, og gasset oss i et hav av pølser. 

Boomblasteren stod på full guffe og 
akkurat idet Postgirobygget kom på, tittet 
sola fram. Idyllen var komplett, og førte 
til spontandannelse av en allsangsring 
hvor vi hoppet rundt og rundt. 

etter hvert var alle mette, og vi satte 
i gang rebusen. vi ble delt inn i syv 
lag med to til tre personer per lag, og 
besøkte seks poster. Innen rebusen var 
ferdig hadde leder av ManneKom stjålet 
boomblasteren. Han spilte Carolas 
“fångad av en stormvind” på repeat på 
sin post. vinner av rebusen ble kåret på 
måfå, da ingen av de som stod på post 
hadde fulgt nøye nok med på hvem som 
var best, og truls Brubak og jostein 
Kvitvang ble tildelt et stort melkeglass 
med jæger for å døyve gleden over 
triumfen. 

Plutselig begynte vi å få dårlig tid før 
bussene kom, og vi måtte sette rett i 
gang med hoppkonkurransen. Tida flyr 
i godt lag. Hoppet var cirka tre meter 
høyt, og hadde tilløp på 50 meter. det var 
seks deltakere med i konkurransen om å 
vinne, og premien var en dockingstasjon 
verdt 2000 kroner. Vi fikk noen gode, 
ærlige forsøk til å begynne med, og 
juryen delte generøst ut poeng. lite 
visste folk om at leder i ManneKom 
hadde en slu plan for å kapre premien. 
leder i ManneKom, og fjorårets vinner 
av hoppkonkurransen, stod nemlig 
plutselig på toppen av hoppbakken iført 
ingenting annet enn skisko og et beruset 
glis. Han hoppet og tok like så greit en 
naken baklengs salto. vi oppfordret andre 
deltakere til å følge trenden, men ingen 

følte seg kallet. juryen ble altså rett og 
slett nødt til å tildele prisen for årets 
hopp til didrik dege dimmen, i år som 
i fjor. Tiden hadde nå fløyet fra oss, og 
vi trasket mot bussene, kjempegira på 
afterski.

Kjelleren skuffet som vanlig ikke (men 
noen kom seg dessverre ikke helt dit). det 
var rave-stemning fra første stund. Her 
ankom det etter hvert flere andre som 
ikke hadde trosset værgudene og vært 
i Bymarka, men som likevel ville være 
med på festen. vi ønsket dem hjertelig 
velkommen, men forlangte at hver av de 
som ikke hadde vært ute i elementene 
tidligere på dagen måtte spandere en 
shot på shotteskien på en av de som 
hadde. 

etter hvert kåret vi resten av dagens 
priser, nemlig “årets outfit” som gikk — i 
år som ifjor — til fredrik Williksen, og 
“årets jentehopp” som gikk til Ingrid 
Marie andersen. På kjelleren holdt vi 
det gående mye lengre enn vi burde, og 
noen kom seg til og med på byen. de 
fleste andre innså sine begrensninger 
eller ble nektet inngang på byen, slik som 
undertegnede.

Sist, men ikke minst, lovet jeg på afterski 
å kåre “kongen av afterski”. dette måtte 
jo gjøres i etterkant av afterskien, og 
etter en lang vurderingsprosess med 
heftig møteaktivitet i IdrettsKom-styret 
har vi endelig kommet til en beslutning:

Kongen av eMIl-lekenes afterski 2014 er 
truls Brubak!

TEkST Snorre Borgen
foTo frIda Berglund



Etter å ha venta ein heil vinter på eit skiføre som ikkje ville kome til oss, fann 
KomPåTur ut at den einaste redninga måtte bli å reise til fjells.

”få ord Kan SKIldre den KjenSla når det er HeIlt StIlt, og eIn gløttar 
oPP På den KlaraSte StjerneHIMMelen frå SovePoSen. det er førSt då 
eIn forStår Kor SMå vI faKtISK er I dette unIverSet. den KjenSla Må 
Berre oPPlevaSt!” 
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påskestemning i trollheimen

TEkST SIlje lundeHaug foTo Paul WIlPert og KrIStoffer førSund HeradStveIt

dermed pakka 24 glade eMIlarar 
sekken og sette kursen mot oppdal 
fredag 21. mars. alle hadde hugsa 

godt humør og ekstra godis – eit optimalt 
utgangspunkt for ei strålande helg. Med 
skia fastspent gjekk vi ei lita mil inn til 
gjevilvasshytta som er eigd av dnt. Her 
fann vi ein eigna teltplass og slo leir.

ut over kvelden vart det grilling, quiz 
og røvarhistorier rundt leirbålet, det 
heile akkompagnert av ein storslagen 
stjernehimmel. temperaturen låg rundt 
nullpunktet, så då var det greitt å ha 
hytta tilgjengeleg for dei som fraus. eit 
mindretal meinte derimot at både telt 
og hytte vart i varmaste laget, og valde å 
tilbringe natta under stjernene.

da leiren vakna til liv laurdags morgon 
hadde dei fleste sove godt, og var klare 
for ein ny dag og ein lengre skitur. vi 
delte oss i tre grupper med ulike mål 
for dagen. ei gruppe med randonee-/
telemarkski gjekk til Hemre (1334 moh.) 
og fekk to fine nedkøyringar derifrå. 
det ryktast om påskestemning og Kvikk 
lunsj på toppen. langrennsgjengen 
gjekk innover gjørdøldalen, og til fots dei 
siste høgdemeterane mot den forblåste 

toppen Høghøa (1308 moh.). trass i sterk 
vind da dei kom opp, fekk dei tid til både 
fotografering og til å nyte utsikta utover 
trollheimen.

tilbake i leiren stod det pølsegryte 
og kortspeling på menyen. Men nokre 
mangla. Ikkje før halv åtte kom den siste 
turgruppa tilbake etter å ha vore ti timar 
på tur. Prisen for dagens sprekaste gjekk 
altså til gruppa på fjellski som hadde gått 
til Blåhøa (1671 moh.). om ein skal døme 

etter ansiktsuttrykka deira så hadde det 
vore ei skikkeleg manndomsprøve.

Søndag var vêrgudane verkeleg på vår 
side. eit lite dryss med snø frå kvelden før, 
nytrakka løyper og knallblå himmel fylgde 
oss på turen tilbake til bilane. å gå på ski 
med litt for tung sekk får ein forresten til å 
sjå ut som ein pingvin med dårleg balanse. 
alle pingvinane kom seg heldigvis 
heilskinna tilbake, blide og fornøgde og 
med nye, fine opplevingar i sekken.

Har du lyst til å vere med oss på tur? 
KomPåtur vil gjerne ha deg med. Styret 

er i gang med planlegginga av fleire turar 
framover, mellom anna surfetur til Stadt 
og tur til Snøhetta. Elles har vi mykje fint 

utstyr som alle i eMIl kan låne gratis. Sjekk 
gjerne ut facebook-sida vår og ta kontakt 

dersom du lurer på noko!
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seks på kontoret stripa

Alexander Varegg
2. klasse fysikk og matematikk

1. det må være visjonen om å 
redde verden. ønsket om å få frem 
kunnskap rundt miljøproblemene 
og å være en pionér som opplyser 
folket, det er jo så klart tiltalende. 
og brenselceller selvfølgelig. 
Brenselceller er konge!
2. Man har tid til de små ting - for 
eksempel å kle seg ut før man 
skal begynne å lese og å bade i 
fontener. jeg har ikke funnet noen 
favorittfontene i trondheim ennå, 
selv om jeg har lett mye, men jeg tror 
jeg får en favoritt i løpet av våren.
3. jeg skal slutte å dusje og begynne 
å røyke hasj.
4. det viktigste er å la skogen leve! 
ta hensyn, og husk at skogen er 
utrydningstruet – den vil ikke være 
der for evig. Man ser nok av skallede 
menn.
5. ett tørk er ett tørk for mye. 
toalettpapir er rett og slett unaturlig. 
Bark er veien å gå! da får man 
etterhvert en meget robust rumpe.

Myselie Nguyen
4. klasse energi og miljø

1. å tenke at man er miljøbevisst.
2. det at det ikke er noen 
obligatoriske oppmøtetider. Man kan 
komme og gå som man vil.
3. jeg skal jobbe for en miljøvennlig 
bedrift.
4. å, det må kanskje være å bade 
sammen for å spare energien man 
ville brukt til å varme opp vannet.
5. det er et vanskelig spørsmål! Hvis 
du rister godt først, så ja!

Spørsmål
1. Hvorfor kunne du ønske at du 
var en eMIler?
2. Hva er det beste med 
eksamensperioden?
3. Hva er det mest miljøvennlige 
du skal i sommer?
4. Hva er ditt mest miljøvennlige 
sextips?
5. er ett tørk nok?

peter holiman
2. klasse Ingeniørvitenskap og IKt

1. fordi jeg vil ha tilgang til eMIls 
lille hjelper.
2. Ingenting!
3. jeg skal sykle. 
4. Kanskje å ikke bruke kondom i 
norge? vi i norge er jo bedre skikket 
til å ta miljøvennlige valg enn folk i 
andre land, så hvis vi i norge dropper 
kondom, mens folk i utlandet bruker 
kondom så blir det vel bra?
5. aldri.

Eirin Gjendemsjø og Ambrosia 
Aashammer
5. klasse lektor i realfag og 1. klasse 
datateknologi

1. fordi ulrik er så god til å brygge øl! 
ja, det er faktisk helt sant!
2. Man har ikke dårlig samvittighet 
for å droppe forelesninger, og man 
kan sove så lenge man vil.
3. Sitte på med Pappa til jobb, og å 
ikke dra på ferie.
4. Sextips??! er man ikke 
miljøvennlig når man har sex da? 
Ha samme sexpartner og ikke bruk 
kondom. Men da blir det barn og barn 
er jo ikke miljøvennlig … 
5. nei, men to tørk er nok. våte 
hender sprer mer smitte enn tørre 
hender.

Tobias rønneberg
4. klasse, eller vent, 3. klasse 
Materialteknologi

1. jeg og thomas friedman er enige 
når det gjelder klimaforandringene. 
og å kunne tale isbjørnens sak.
2. Man slipper å ha dårlig 
samvittighet for å spise Sesam-
burger på en onsdag, man har ikke 
lab, kiosken er åpen på søndager, folk 
ser ikke like rart på deg om du snur 
døgnet, det er sluttspill i Premier 
league eller julekalender, det er sol, 
det er 17. mai ...
3. Jeg skal ta tog i stedet for å fly. 
også skal jeg donere mye av det jeg 
eier til loppemarkeder, og det fører 
jo til at folk kan kjøpe brukt i stedet 
for nytt, og det kan jo igjen være 
med på å minske produksjonen. eller 
så kaster loppemarkedene tingene 
i stedet, og det er dumt, for de 
resirkulerer vel ikke?
4. jeg tenker med en gang på 
bodyheat. å bruke to damer i stedet 
for å bruke ovn.
5. Hehe … ehm… nei, det tror jeg ikke 
det er.

Etter hva ryktebørsen forteller er EMILere mer enn villige til å stille opp til “Seks på Kontoret”. 
Men på kontoret var det ingen EMILere som turte å møte opp. Vi forflyttet oss derfor til Stripa, 
fordi hvor man gjør det ikke har så mye å si, så lenge innholdet er bra …
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Tips oss!

tips@emilweb.no

To EMILere hadde seg på 
kontoret etter EMIL-lekene. 
Hvem, spør du? Det var i hvert 
fall noen med tilgang ...

kor-LF 
medførte 
mye klining. 
Deriblant 
Pikestrøm-
Høystemt og 
Pikestrøm-
Bjelkeklang.

Etter en særdeles fuktig kveld på Gossip havnet et 
kvinnelig styremedlem på nach med fire US marines, på 

en militærbase på Værnes, hvor hun fikk teste diverse militærkjøretøy natten lang.

EMILer 
hadde sex 

på scenen i 
Storsalen på 

Samfundet 
etter EMIL-
festivalen.

Hørt på Alias-runde etter EMIL-link stormøte: - Majones og …- … Sex!

EMILer tro
dde hun var heldig da 

hun fant fullt glass med øl på 

toalettet under EMIL-festivalen. 

Det var piss.

Det som skjer på vin og 

klin …
Eksfut hooket med 
både ekstrubadur og 
nåværende hyrd.

En veldig full trønderblondine i første var på jakt etter en, ifølge henne selv, meget kjekk stavangergutt i andre. De har visstnok funnet hverandre før også.

Ivrig 1. klassing var 

down for å knuse 

klinerekorden fra i 

fjor. Ord fra fyllemunn 

sa han var helt oppe i 

11, dagen etterpå var 

tallet nede i null. Han 

trodde ikke han kom 

seg fra vors.

2. klassing med ansvar i Energi Fk ble 

yr i buksa da søt jente introduserte 

seg som lillesøster til klassekamerat. 

Resultatet ble kort klinings. Velkjent bergenser i 1. klasse spydde 
på sokkene sine etter ukjent antall liter 
vin, for så å ta dem på igjen neste dag til 
deltakelse på kjellerarrangement.

1. klasse jente med hjelm gav 
fuktig lapdance til islandsk 
sagaforfatter. Om det oppnådde 
ønsket effekt er usikkert, men 
ryktene sier “njæ, vet ikke”. 

Det ryktes om at årets 
trubadur gikk for å 
slå klinerekorden til 
fjorårets trubadur.

Sladder fra Bergen: 
EMILer trodde på fylla at vedkommende ennå 

gikk på folkehøyskole, og gikk for å ta ut penger 

til buss 525. Da vedkommende ble konfrontert 

med at hotellet lå 200 meter borti gata fikk man 

til svar: “det tar to timer å gå til skolen, men om 

det er det du vil er det bare å gå.” Deretter gikk 

vedkommende mot bussen. De ikke like fulle 

vennene endte med å bære personen til hotellet og 

i seng.

Til tross for den 
øvre aldersgrensen, 
klarte Halsten å 
komme seg inn på 
utestedet kaos.

kvinnelig korist blottet ved et uhell 
sin (nesten) bare overkropp for 
Frank Mauseth. I en kirke.

Sitat ex-redaktør “Jeg lurer på 
hvilket hull som er best å ha det i.” 
kontekst ukjent, men vil vi egentlig 
vite det?
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Spørsmålene vi stilte:
1. På en skala fra én til ti:
a) hvor mye vin er det?
b) hvor mye vår er det?
c) Hvor mye klin er det?
2. Hvor mye tunge er for mye tunge?
Til de som fortsatt visste hvor vinbøtta 
var ble også følgende spørsmål stilt:
3. Hvor god er vinen, fra én til frankrike?
4. Hvordan innleder du det å kline med 
noen?

“rundklineren” (2.)
1a. “å, det er ti! det er elleve! det er 

tolv!”
b. “en åtter!”
c. “null!!!”
2. “det er aldri for mye tunge! nei, jo, 

det kan bli for mye tunge. altså man skal 
ikke kveles heller da.”

3. “jeg har aldri, altså det er Chablis. 
jeg har aldri smakt eMIl-vinen så god 
som denne. det her er den beste eMIl-
hjemmebryggede vinen som har vært. 
den er veldig bra.”

4. “altså i fjor – jeg vet ikke hvor kjent 

dere er med vin og klin – haha. I fjor så 
ble jeg sitert i avisen som rundkliner. 
rundklineren var jeg fordi jeg hadde klint 
med flest. Ja, det var meg haha. Men det 
er det som er da, man må egentlig møte 
blikket! og så må du bare gå for det ikke 
sant! Bare bam! det er frivillig tvang, men 
det går.”

linselus (og lusevenn) (1.)
1. a
“det er så mye vin at det er så mye vin!”
“dobbelt så mye som vi har.”
“det er både min vin og alle andre sin 

vin.”
b. 
“Ikke så mye vår, veldig kald luft!”
c.  
“det er jævlig mye klin. Men jeg er 

jævlig kald!”

Mr. W (2.)
Hei Mr. W.
– ta et bilde a!
1.
a. “fly drone.”
b. “drone.”
c. ”drone.”

frk. b (sammen med to venninner) (1.)
1. 
a. “Sjukt mye vin! og det er sykt god 

vin, det smaker så søtt. det er veldig bra 
vin, eller, det er ikke bra vin, men det er 
bra “drikke-seg-full- på” vin.”

b. “det er ikke så mye vår. litt 
optimistisk til vårfølelsen. jeg har med 
meg skjerf i dag.”

c.”Ikke så mye det heller, på meg. Men 
jeg har hørt bjella ringe mye. jeg har 
kjæreste, så kanskje én person.”

2. “når det begynner å bli 
spyttproduksjon. da blir det for ekkelt. 
nei! når det begynner å bli sånn snegle i 
tørketrommel.”

4. 
“Du må se dem inn i øynene for å finne 

kjemien.”
“ja, også må du liksom ta litt på 

kroppen – ikke for mye, for da blir det 
kleint. Men litt sånn …”

“Sånn at du liksom merker at du er klar 
for å kline.”

“du kan jo også si – Skal jeg få bjella til 
å ringe eller?”

“nei! nei, nei. det kan du ikke si. det 
kan du først si når klokken har passert to! 
da kan du si det. da er det helt greit. Men 
før det må du ha masse øyekontakt.”

fyllaintervju

historietime!
gaffelen
TEkST MartIn lIlleBo

Hvis du som leser dette hadde vært en 
turist i Italia på 1600-tallet, ville du 
risikert å være én av mange reisende som 
ble forbløffet av å se lokale italienere 
spise maten sin med et nytt redskap, 
et bestikk som nå hadde begynt å få 
fotfeste på det europeiske kontinentet. 
gaffel! Som sist i rekken av bordmanér-
teknologiske nyvinninger, kom den som 
et friskt pust for mennesker som følte 
seg for fine til å spise mat med sine bare 
hender, eller til nøds med kniv eller skje 
for spesielt seig eller lite viskøs føde. I 
Midtøsten var gaffelen gammelt nytt, 
mens i mesteparten av europa ble den 
imidlertid møtt med stor skepsis. under 
et bryllup i venezia i år 1004 sjokkerte 
bruden alle ved å ta i bruk en importert 
gullgaffel under middagen. oppførselen 
ble sett på som forkastelig med følgende 
begrunnelse: “gud har i sin visdom 
utstyrt mennesket med ti naturlige 
gafler - hans fingre. Det er derfor en 
fornærmelse mot Ham å erstatte disse 
med kunstige metallgafler”. Utover 
1600-tallet ble gaffelen fortsatt oppfattet 
som en komisk liten sak, og spesielt i 
england ble den sett på som italiensk 
jåleri. Mye av grunnen var at gaffelen ble 
oppfattet som like feminin som fargen 
blå var for bare litt over hundre år siden. 
I Skandinavia var Kong Kristian 4. av 

danmark-norge bestikk-trendsetter da 
han i sin dagbok fra 1621 skrev at han 
hadde kjøpt seg sin aller første gaffel.
Mange opplevde også at gaffelen virket 
farlig, da den opprinnelig bare hadde 
to tenner – man kan jo spidde seg i hjel 
med slikt! etter et par hundre år med 
eksperimentering ble det utover på 
1800-tallet vanligst å bruke fire, selv 
om tretaggede gafler fortsatt kunne 
oppdrives. og godt var det, for enhver 
ris- og makaronielsker hater tretaggede 
gafler.
aluminium er vidundermaterialet som 
tilnærmet alle ordentlige gafler og 
bestikk forøvrig er laget av. Plastgafler 
neglisjeres selvsagt som verdig kandidat 
til kategorien "ordentlig gaffel". når vi 
først anstrenger oss slik for å pumpe 
opp verdifull og svært ufornybar olje fra 

hyperavanserte subsea-installasjoner 
på norsk sokkel, er det mildt sagt «høl 
i huet» å bruke den til å lage kjipe, 
udugelige plastpinner som grillmat-
gjester kan knekke i stykker mot maten 
sin. Hva skjer med verden? uansett: 
Siden aluminium ikke eksisterer naturlig 
i ren form, må metallet utvinnes på en 
eller annen måte. dette var det ingen 
som klarte særlig bra før noen endelig 
fikk dreis på elektrolyseteknikken 
på slutten av 1800-tallet. før dette 
var metallet ekstremt sjeldent og 
følgelig svært dyrebart. napoleon III 
er kjent blant bestikk-entusiaster for 
å ha reservert sitt bestikkservice av 
aluminium til sine aller fineste gjester. 
Mindre viktige mennesker måtte nøye 
seg med gull eller sølv. 

Mye jeg vIlle Ha StuKKet I Munnen før dISSe
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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
Teknologi: PWr (Pressurized water reactor)/
trykkvannsreaktor har en primærsyklus som 
er trykksatt til f.eks. 160 bar, slik at vannet kan 
overhetes uten at det koker. dermed får den også litt 
høyere virkningsgrad. over halvparten av verdens 
reaktorer er av denne typen.
Naturvitenskap: otto-syklusen. dieselmotorens 
syklus heter for øvrig bare diesel-syklusen.
klima: ett tonn C02-ekvivalenter. det vil si at om 
man slipper ut lystgass (n2o), som er 298 ganger 
kraftigere, kan man selge én kvote ved å bare kutte 
4.4 kg.
Energibruk: Hele 23.4 %, med 7.9 % vind og 4.5 % 
solcellekraft.
Ymse: Liquefied natural gas er hovedsaklig metan 
nedkjølt til under 162°C, slik at volumet reduseres 
med en faktor på 600.
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et Teknologi: Hvilken kjernereaktortype er vanligst av 

trykkvannsreaktor og kokvannsreaktor?

Naturvitenskap: Hva heter (den idealiserte termodynamiske) 
syklusen i en bensinmotor?

Klima: Hvor mye CO2-ekvivalenter er hver klimakvote 
verdt?

Energibruk:  Hvor stor andel av Tysklands kraftproduksjon 
var i 2013 fornybar: 4.4, 13.9 eller 23.4 %?

Ymse: Hva står LNG for og hvilken temperatur må den 
ha?

emil-ingeniØrspillet

elgen observerer
… at edamer  klager på at vannmagasinet ikke har nok å skrive om, men selv skriver de 
ikke om annet enn emil-avis/vannmagasinet
… at det er blitt fritidsklubb på varmeteknisk
… at biljardbord og ... kaffe?
… at elisabeth bedriver bestikkelser med påskegodteri
… at alt er lov i kampen for søppelsortering
… at det endelig har blitt søppelsortering på kjelbygget
… at da burde krigskom bli fornøyd
… at krigskom burde starte en kampanje om å være miljøvennlig på do
… at bare se på poop box 2.0
… at da sparer vi mye dopapir!
… at vi vet ikke helt om det er å anbefale
… at andreklasse har lært å sprenge transformatorsikringer på laben
… at mauseth ikke liker bla-bla-masteroppgaver
… at bla-bla, redde verden, lissom
… at troll (eller var det naturvernere) er ute og knekker høyspentmaster på 
hardangervidda
… at linjeforeningsavisprisutdelingen var morsom
… at det er et langt ord
… at derfor heter det egentlig gullblekka
... at linjeforeningsavisprisutdelingskomitémedlemmene gjorde en god jobb
... at spesiell takk til thor håkon bredesen for bra insj og gjennomføring!
... at merdae  fikk folkeprisen Gullblokka, gratulerer! 
… at snart sommerferie
… at husk at det er mye bra med eksamensperioden også
… at lykke til på eksamen!


