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Hilsen fra 
Styret

Kjære EMILere (og alle andre Vannmagasinlesere)!
Torsdag 30. oktober ble et nytt styre valgt på EMILs 

generalforsamling, og for en gjeng det ble! Vi har enorm tro på 
at EMIL er i varme og gode hender i 2015, og vi gleder oss til å 
se hvilken retning EMIL tar. Men når det nye styret tiltrer, går 
det gamle styret av. Det er dermed på tide for det avtroppende 
styret å si takk for oss! Det har vært en glede å være en del av 
EMILs 16. kapittel. (Før gråten tar dere helt, kan vi si at vi er 
det offisielle styret frem til nyttår.) Det har vært et år preget 
av glade EMILere, nyskapning og god stemning slik som bare 
EMIL kan lage.

En tårevåt og siste hilsen,
EMIL-styret 2014

FOTO PER ARNE KJELSVIK
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Nye energi og miljø-
studenter bør tas imot 
med en miljøvennlig 
fadderperiode.

Det kan ikke gjøres 
uten støtte fra de andre 
EMILerne! Energi og 
miljø henger så tett 
sammen at det ikke kan 
deles, og at man ikke kan 
gi bort til andre ansvaret 
for det siste. Vi må ta 
ansvar. 

Miljøåret 2015! Er det noe du kan stille deg bak?

- Bård Haga Bringeland, 
miljøengasjert redaktør

Kanskje kan 2015 bli året der EMIL igjen tar miljøansvaret 
sitt på alvor? Er det ikke slik at EMIL skal stå for og fremme 
de verdiene som ellers så ofte blir nedprioritert? Vi trenger et 
oppgjør. På grasrotnivå!

Vi har fått et nytt styre med en Kongsknekt som har miljø som 
hovedfokus og et styre med flere miljøengasjerte mennesker. 
Etter mye idémyldring på strategiseminaret 9. november og 
komitéledermøtet dagen etter, har vi nedsatt en arbeidsgruppe 
for miljø som aktivt skal jobbe videre med ideene og støtte 
styret i arbeidet med å sette dem ut i livet. Men det er langt fra 
planlegging og visjoner til det som faktisk gjelder. Hva kan vi få 
til?

Vi må ha et miljø for miljø: 
Det bør tilstrebes å resirkulere på alle EMIL-arrangement, 

enten det er faddervors, kjellerfest eller komitémøter.
Miljøansvaret kan ikke skyves til MiljøKom - ALLE komiteer 

på EMIL bør være miljøkomiteer.
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Leder

Klem et tre, vann en blomst og vær 
glad i hverandre!
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Uansett hvor lenge man har studert 
her på Gløs, dukker hvert semester (og 
særlig i høstsemesteret) #denfølelsen 
opp når du mandag morgen slår opp i 
kalenderen din, og innser at det bare er 
tre uker igjen av semesteret. Samtidig 
har man tre prosjekter og en labrapport 
som skal leveres i løpet av de påfølgende 
fire ukene, og første eksamen er tre 
dager etter siste prosjektinnlevering. 
Da er det lov å bli litt stresset. Selv om 
arbeidsmengden har nådd et kritisk 
punkt i høst, så var vel ikke følelsen da 
man var en litt for fersk førsteklassing og 
innså akkurat det samme, så veldig mye 
bedre. Til tross for at arbeidsmengden 
var mindre (jo da!), så var sjokket desto 
større. Selv hadde jeg mer enn nok med 
å gå på universitetet da november kom, 
og det jeg skulle ha lært til da kunne 
jeg absolutt ikke. Jeg hadde fått høre 
at “Du lærer det i eksamensperioden!”, 
og den filosofien følger jeg enda (har 

fortsatt ikke helt fått grep om hva 
noen av fagene jeg har nå egentlig 
handler om). Forskjellen nå er bare at 
jeg har opparbeidet meg et par triks 
for å overleve en eksamensperiode 
som kommer litt for plutselig – hardt 
og brutalt – og lenge før du har tid til 
at den skal komme. Så fra en “rutinert” 
fjerdeklassing til alle dere kjære 
førsteklassinger, her er noen tips jeg 
håper kommer til nytte.

Eksamensperioden kommer like 
plutselig hver høst. Sånn er det bare. 
Men det betyr bare at juleferien nærmer 
seg, og det er jo fint. 

Det er lett å pådra seg Post-lunsj-
depresjon (PLD). Oppstår som oftest 
etter lunsj. Symptomer: trøtthet, 
konsentrasjonsvansker, hyppig 
nettavis- og Facebooklesing. Kureres 
med kaffe. Pleier å gå over etter klokken 
tre.

Om dagen er skikkelig ille og du ikke 
skjønner noe som helst (som fort blir 

En fjerdeklassings 
eksamenstips til de yngre

TEKST MARI MELKEVIK

Bellonas 
gravestipend

sånn 90 % av tiden), livet føles virkelig 
kjipt, og du lurer på hva i all verden du 
gjør som studerer på NTNU, da er det bare 
én ting som fungerer: Sjokomelk type 
Litago! Det gir et tilstrekkelig påfyll av 
god og energirik drikke, og væskepåfyll 
må man jo ha. Godt for kropp og sjel!

Blir man sliten og ukonsentrert, er 
noen aktiviteter alltid fint. Realfagsbygget 
er spesielt godt egnet til det, for her er det 
gode muligheter til å for eksempel kaste 
ball innendørs i de nederste etasjene, 
gjerne over flere etasjer. Eventuelt å kaste 
snøball ute.

Spis masse mandariner! Og 
pepperkaker. Og fredagsgrøt – de putter 
mandel i den!

Ikke få panikk. Det ordner seg! Det 
meste løsner en dag eller to før eksamen.

Om du har glemt alt du har lært i et fag 
idet du går ut av eksamenslokalet, har du 
gjort det rett.

Bellona skal dele ut et stipend på inntil 120.000 kr til et 
gravende journalistisk prosjekt som handler om klima eller 
miljø. Pengene kan gå til en frilansjournalist eller en student 
som har en god idé og evne til å uttrykke seg gjennom tekst, 
bilde, lyd eller film. Prosjektet kan for eksempel gjennomføres 
i sommerferien, og kan resultere i eksempelvis avisartikler, 
fotoreportasje, dokumentarfilm, utstilling eller bok.

Graveprosjektet må ha som ambisjon å avsløre 
miljøkriminalitet og/eller kritikkverdige forhold knyttet til 
klimasaken. Prosjektet kan omhandle problematikk både i 
Norge og internasjonalt, men må knyttes til spørsmål som 
omhandler energi, klima, og/eller miljøskadelig avfall og 
utslipp.

Se bellona.no for mer informasjon!
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LANDSTRØM-PROSJEKTET I 
KRISTIANSUND SKULLE VÆRE 

DET FØRSTE I NORGE, MEN ER NÅ 
SKRINLAGT. Store skip som ligger 
til kai i byene er en hovedårsak til 

lokalforurensning, siden de må holde 
motoren i gang til elektrisitetsproduksjon 

for båtens drift, i tillegg til at de er en kilde 
til støy. Ved å få kraftkabler fra land til båt 

kan man redusere utslippene med 90 %. 
Likevel er det vanskelig å få til dette på 
grunn av de ekstra kostnadene. I Bergen 

skal det mot slutten av året settes opp ett 
tilkoblingspunkt, men det er kanskje bare en 
dråpe i havet når offshoreskip alene har ca. 

3000 liggedøgn i byen.

I HELSINKI SKAL ON-DEMAND 
KOLLEKTIVTRAFIKK KONKURRERE 

MED PRIVATBILEN. Der kan du allerede 
nå bestille en minibuss til å kjøre deg fra 
punkt A til B, der bussen koordineres slik 

at den kan kjøre flere passasjerer samtidig. 
Dette blir dermed en tjeneste som koster 

mer enn buss, men er billigere enn taxi. Det 
er dessuten ikke en ubehagelig reisemåte, 

da du får ditt eget avlukke med aircondition 
og WiFi, og reisen bestiller og betaler du på 

noen sekunder fra din smarttelefon. 

JOHAN SVERDRUP-UTBYGGINGEN 
KOMMER TIL Å GI 51 000 NORSKE 

ARBEIDSPLASSER, ifølge Statoils 
konsekvensrapport. Dette reduseres til noen 

tusen ved vanlig drift. Med dette følger 1 
350 milliarder kroner i inntekter, noe som 

tilsvarer en femtedel av oljefondet. 
 Johan Sverdrup representerer alt vi står for 
som industri, og vår tro på fremtiden, sier 

konserndirektør Arne Sigve Nylund.

 

NIVÅET AV CO2, METAN OG LYSTGASS I 
ATMOSFÆREN ER DET HØYESTE PÅ MINST 
800 000 ÅR. Dette konkluderes det med i 
siste del av FNs femte klimarapport. - For 

å ha en god sjanse til å holde oss under 
2 grader, og til en håndterlig pris, må 
karbonutslippene våre minske med 
40-70 % mellom 2010 og 2050, sier 

lederen for FNs klimapanel. - Regjeringens 
energimelding som skal komme til våren, 
må vise veien til nullutslippssamfunnet 
med en styrt utfasing av norsk olje- og 

gassindustri, mener leder Lars Haltbrekken i 
Naturvernforbundet.

UTENRIKSDEPARTEMENTETS 
NORDOMRÅDERAPPORT FORTELLER 
AT ISSMELTINGEN I ARKTIS SNART 
GIR NYE MULIGHETER. Det skjer ved 

at Nordøstpassasjen, ruten gjennom 
Norskehavet, Barentshavet og ned til 

Stillehavet, åpnes for skipstrafikk. - Flere 
analytikere mener at sjøruten om kort tid vil 
være et reelt alternativ til Suezkanalen. En 
reise fra Rotterdam til Yokohama er nemlig 
35 % kortere via den nordlige sjørute enn 

gjennom Middelhavet og Suezkanalen, står 
det i rapporten. Rapporten legger også stor 
vekt på muligheter for petroleumsindustri i 
området, noe blant annet Bellona reagerer  

på.

 

KINA HAR FOR FØRSTE GANG LOVET Å 
REDUSERE SINE KLIMAGASSUTSLIPP. 

På FN-toppmøtet i New York i høst sa 
Kinas visestatsminister at de vil nå en 
utslippstopp rundt 2030, for deretter å 

redusere utslippene igjen. I mellomtiden vil 
de fram mot 2020 redusere utslippene sine 
per energienhet. I 2013 stod de for 29 % av 

verdens utslipp, og har nettopp også passert 
EU i utslipp per innbygger. Det er store 

forhåpninger knyttet til hvordan Kina vil 
følge opp sine løfter.

Watts up 
Energinyheter

TEKST BÅRD HAGA BRINGELAND
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Nexans’ eget kabelskip seilte til Mallorca lastet 
med verdens lengste treleder sjøkabel

Kabelen vil opprette en ny 100 MWs kraftforbindelse mellom 
Mallorca og Ibiza. Med sine 119 km er dette verdens lengste tre-
fase PEX-sjøkabel, med en vekt på nær 7000 tonn. For å kunne 
ta om bord og installere kabelen har Nexans’ eget kabelskip, C/S 
Nexans Skagerrak, gjennomgått en større oppgradering. 

REE, Red Eléctrica de España, operatøren av det 
spanske kraftsystemet og eieren av kraftnettet, bestilte 
kabelforbindelsen mellom Ibiza og Mallorca til en verdi av 
om lag 750 millioner NOK. Prosjektet er den siste fasen i 
et prosjekt som skal knytte Balearene til kraftnettet på den 
Iberiske halvøya. Når det er ferdig, vil øyene få en mer pålitelig 
kraftforsyning, økt effektivitet og reduserte utslipp. 

Nexans i front – lengre og dypere
TEKST OG FOTO NEXANS NORWAY

Med høy kompetanse, innovasjon og fokus på kontinuerlig teknologisk 
utvikling tar vi stadig nye rekorder – lengre og dypere. Siste uken i 
oktober leverte vi enda et prosjekt som er et eksempel på hvordan: 

To verdensrekorder
Den 119 km lange kabelen, som er designet, produsert 

og skal installeres av Nexans, har ”state-of-the-art” PEX-
isolasjon. Den vil sette to verdensrekorder, for både den 
lengste tre-fase høyspente (132 kV) vekselstrømsforbindelse 
og den dypeste, på 800 meter. I siste halvdel av oktober ble 
kabelen spolet fra spesialfabrikken vår i Halden og over på 
skipets svingskive i en høyde på sju meter og en diameter på 
29 meter. Den har nå kurs mot Middelhavet, hvor den skal 
installeres og settes i drift i 2015.

Spenningstest tilsvarende det dobbelte av 
Fredrikstad by 

I løpet av ett år med produksjon har Nexans Haldens eget 
høyspentlaboratorie gjennomført nærmere 100 tester av ulike 
lengder og prøver. Kabelen er også testet med en effekt stor 
nok til å dekke 60 000 husstander med strøm, tilsvarende to 
ganger Fredrikstad bys strømforbruk. 

- Kabelens enorme lengde har gjort en del prosesser litt 
mer krevende, fordi tilsynelatende små variasjoner gir store 
utslag når en behandler slike lengder. Alt har så langt gått 
etter planen, og kabelen bestod sluttesten, Factory Acceptance 
Test (FAT), og vi er glade for å være i gang med leverings- og 
installasjonsfasen, sier en fornøyd prosjektleder Einar Betten 
i Nexans Submarine High Voltage Division. 

PÅ HØYSPENTLABORATORIET 
VED HALDEN-FABRIKKEN TESTES 
HØYSPENTE KABLER GRUNDIG 
UNDERVEIS I PRODUKSJONEN 
OG FØR LEVERING TIL KUNDEN. 
DETTE FOR Å SIKRE AT KABLENE 
HOLDER STRENGE KRAV TIL 
KVALITET. I FORBINDELSE MED 
PRODUKSJONEN AV MALLORCA-
IBIZA-KABELEN SATTE 
HØYSPENTLABORATORIET NY 
REKORD MED EN TESTEFFEKT 
STOR NOK TIL Å DEKKE 60 000 
HUSSTANDER MED STRØM. 

STORE DIMENSJONER. DEN 119 
KM LANGE KABELEN VEIER 7000 
TONN. 

Dette innlegget handler om den 
følelsen. Når du er midt oppi semesteret 
og må stoppe litt opp, fordi mengden 
av ting du skal lære har vokst ut av 
proporsjoner, igjen, og du ikke husker 
helt hvorfor du begynte med dette i 
utgangspunktet. Den følelsen av å ikke 
henge med når foreleseren fornøyd 
snakker om at han har «doubled the 
commutation frequency», og at du 
virkelig må konsentrere deg for å i det 
minste skrive av grafene hans riktig 
fra tavla (før han visker de ut igjen og 
snakker om noe nytt). Følelsen av å 
være litt dust. Hva er det egentlig jeg 
driver med?

«Ingeniørstudentene har lært seg 
å lære, det er der den største verdien 
ligger» sier bedriftsrepresentantene 
man møter på karrieredager og 
bedriftspresentasjoner. Mest sannsynlig 
skal du ikke bruke de numeriske 
matematikkmetodene du lærte i Matte 
4N til å finregne på noe, i hvert fall 
ikke for hånd, men blir du ansatt skal 
de nok raskt klare å lære deg opp til å 
bli brukbar innenfor et tema som er 
nyttig for akkurat denne bedriften. Litt 
prøving og feiling har det nok kostet 
for de fleste, men alle som kommer 
seg gjennom fem år på Gløshaugen 
har funnet en måte å lære litt for mye 
pensum på litt for kort tid, og jobbe 
seg videre semester for semester. Kun 
basert på egen erfaring (boka «CAG: 

Confessions of an Average Gløsing» 
kommer forresten snart direkte på salg 
oppe på Akademika) kan jeg avsløre 
at det blir ikke særlig lettere; du bare 
lærer nye ting hele tiden.

Når man forteller om dette i 
etterpåklokskapens lys, høres det 
nesten tøft ut. «Livets harde skole», 
bare at det heter Gløshaugen og du 
lærer teoretisk fysikk i stedet for 
overlevelsesmekanismer. Sannheten 
er likevel at det underveis kan føles 
ganske jævlig. I hvert fall første 
semester, der de fleste studentene 
kommer fra videregående med sekken 
full av toppkarakterer og man allerede 
på immatrikuleringen blir møtt av 
statistikken «rundt 95 % av dere 
kommer til å stryke i minst ett fag». Det 

første jeg lærte meg selv var at jeg ikke 
kunne forvente å ha kontroll lenger. Da 
jeg tok mine første eksamener, hadde 
jeg ikke den samme pensumoversikten 
som jeg brukte å ha før en eksamen/
tentamen på videregående. Det var også 
første gang, men absolutt ikke siste 
gang, jeg ringte gråtende hjem for å 
fortelle at dette kom aldri i livet til å gå 
bra, og at de hjemme kunne bare drite i 
å prøve seg på å fortelle meg at jeg var 
flink, fordi dette var ikke det samme 
(og det var i hvert fall ikke gøy!). Men 
jeg hadde altså klart å lære meg nok til 
å hoppe videre til andre semester, og 
der ventet en ny runde med nytt stoff 
som skulle lagres, bearbeides og brukes. 
Eller beskrevet litt annerledes, en ny 
runde med dette:

LES MER OM EIRINS HVERDAG PÅ ENERGISTUDENTENE.NO

I have no idea what I’m doing
TEKST ENERGISTUDENTENE-BLOGGER EIRIN BYE
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Det er et helt år siden stortingsvalget, 
og det er fortsatt et snaut år igjen til 
kommunevalget. I mellomtiden kan du 
for eksempel lese denne teksten, som 
handler om de dagligdagse valgene du 
deltar i. I motsetning til de nasjonale 
valgene, så deltar omtrent 100 % av 
alle stemmeberettigede i dette valget, og 
stemmeseddelen har de fleste av oss på 
seg til enhver tid: Lommeboka. Budskapet 
til denne teksten er at alle lesere bør tenke 
godt gjennom hva vi velger i hverdagen. 

Hver eneste gang vi kjøper noe, sier vi 
nemlig følgende med stemmeseddelen 
vår: “Av alt jeg kunne velge mellom i 
dag, var det DETTE jeg likte aller best. 
Vennligst lag mer av dette, er du snill, så 
jeg kan fortsette å kjøpe det”. Samtidig 
sender du et signal til alle de andre 
kandidatene du ikke stemte på, som sier 
noe som ligner på dette: “Dude, det der 
holder ikke mål. Skjerp deg og bli litt 
mer lik min favorittkandidat, så skal 
jeg ta en ny vurdering ved neste valg”.  
 
Verstingen

Kanskje du er litt fysen på noe digg. 
Foran deg har du to kandidater: En 
god sjokolade av Fairtrade-merke og 
en ganske så deilig SMASH. Fairtrade-
kandidaten er dyrere. Faktisk hele 10 
kroner. De 10 kronene går blant annet 
til å sikre en garantert minstelønn til 
arbeiderne som produserte kakaoen 
til sjokoladen, samtidig som det 
stilles sterkere krav for å bevare det 

nærliggende miljøet. SMASH-en er 
skikkelig digg og crunchy, men den 
knase-effekten kommer blant annet 
fra den billige og svært anvendelige 
palmeoljen den er tilsatt. NRKs tall fra 
2010 viser at denne sjokoladen er over 
10 % ren palmeolje. Denne oljen er så 
billig fordi det fortsatt er helt lovlig 
og veldig billig å drive rovdrift på våre 
etterkommeres framtid ved å hogge 
ned ikke-fornybar regnskog. Framtiden 
i våre hender kåret Nidar til “årets 
etikkversting 2013”, fordi de ikke har en 
eneste plan for å gjøre noe med dette. 
Dette eksempelet høres kanskje smått 
ut i utgangspunktet, men Nidar lager 
flere millioner sjokoladeprodukter til 
oss hvert eneste år, nettopp fordi vi 
velger å kjøpe dem. Til sammen blir det 
skrekkelig mange trær som tidligere 
representerte et samlepunkt for 
verdens største artsmangfold, før de ble 
hugd ned for å dyrke palmer for å dekke 
etterspørselen til blant annet kjeks- og 
godteriprodusenter.

Kjøper du en elektrisk 
bil, har du gitt alt fra en 
kvart til trekvart million 

kroner til å støtte den 
aktuelle bedriftens plan 

om å utvikle elektrisk 
persontransport videre. 

Ditt livs viktigste stemme
     Et annet eksempel er når mange 
av oss en vakker dag skal kjøpe seg 
en ny og lekker bil. Kjøper du en 
elektrisk bil, har du gitt alt fra en 
kvart til trekvart million kroner til å 
støtte den aktuelle bedriftens plan om 
å utvikle elektrisk persontransport 
videre. Bruker du pengene på den bilen 
med forbrenningsmotor som bruker 
færrest mulig desiliter bensin på mila, 
støtter du opp under økt konkurranse 
for å utvikle stadig mere effektive 
biler. Kjøper du en SUV som drikker 
nordsjøolje til frokost, lunsj, middag og 
kvelds, oppfordrer du et helt marked 
til å satse på å lage nettopp det. Jeg 
vil våge å påstå at de aller fleste av 
oss kommer til å bruke mer penger på 
å støtte framtidig drivstoff-politikk 
gjennom ett enkelt bilkjøp, enn hva vi 
vil komme til å gi til veldedighet i løpet 
av et helt liv. 
     På samme måte som at folk har 
retten til å stemme blankt for å erklære 
at ikke ett eneste av alternativene er 
noe å juble over, kan vi som forbrukere 
stemme blankt ved å heller kjøpe brukt. 
Du kan for eksempel møblere en hel 
leilighet uten nevneverdige problemer 
om du henger på Finn.no sin “gis bort”-
seksjon i et par dager. 

Godt valg!

Mens vi venter på valget
TEKST MILJØJOURNALIST MARTIN LILLEBO 
FOTO ALIJA 
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Høystemt hyggeøvelse
Desember venter rett rundt hjørnet, og med på 

lasset kommer også eksamensstress og nerver. Men 
studentlivet har så mye mer å by på! Høystemt inviterer 
alle EMILs første- og andreklassinger av mannens kjønn til 
hyggeøvelse tirsdag 25. november.

Som kjent presterer man mye bedre med ro i sjela og 
ikke minst energi i kroppen. Vi legger til rette for en utrolig 
hyggelig og morsom pause fra eksamenslesing, der gløgg- 
og pepperkakefaktorene er høye og stemningens deriverte 
ikke likner grisen. I løpet av øvelsen er målet å bruke alle de 
flotte herrestemmene på EMIL til å skape musikk! Vi skal 
prøve å lære en sang firestemt, noe som lyder utrolig kult 
og får jentene litt ekstra varme, selv når mørket og kulda 
har satt inn.

Vi sees i EL6, tirsdag 25. november, klokken 18:00.

Jarand Hole
Superleder i Høystemt

KomPosten
Meldinger fra EMILs komiteer

Update fra Pikestrøm
Pikestrøm har dette semesteret deltatt på SJUNGOM 

(Studentkorenes Jamboree Under Nidaros’ Glade Opplyste 
Måne), en fantastisk morsom korhelg for studentkor i 
Trondheim. Vi er blitt en godt spleiset gjeng,og ser frem 
til flere utfordringer den kommende våren. Men først 
inviterer vi sammen med Høystemt til førjulskonsert 
søndag den 23. november i Trondheim døvekirke. En 
perfekt mulighet til å gi deg et dytt for å komme gjennom 
eksamenslesingen og glede deg til juleferien!

For deg som ikke hadde tid dette semesteret, eller ikke 
visste at du kunne synge: Vi holder åpen øvelse tirsdag 
06.01 på nyåret. Du er hjertelig velkommen!

Moder Jord,
Anna Helene Hansen

KomPåTur
Har du lyst til å gå drømmeturen på Dovrefjell, men 

mangler telt? Eller hva med den middagsturen i bymarka, 
men mangler primus? Eller vil du rett og slett bare hygge deg 
i parken med venner og slakkline? Husk at alle EMIere kan 
låne alt turutstyr som KomPåTur eier, og det helt GRATIS! 
For full oversikt over utstyr, gå inn på emilweb.no/kompatur!

LydKom
LydKom minner om at vi har et anlegg, og oppfordrer 

alle til å bruke det. Det er gratis for alle EMILs komiteer. og 
kan brukes på fest, dans og andre arrangement. All bruk av 
utstyr skal bestilles via LydKom, som også gir nødvendig 
opplæring.

Er størrelsen på utstyret ditt lite? Lån av komiteene!
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Ruben, 39/40
HJEMSTED: TRONDHEIM
ALDER:23 ÅR
INTERESSER: MUSIKK, SPORT, 
BÆREKRAFTIG UTVIKLING, UNIVERSET
BESKRIVENDE ADJEKTIV: BAMBUS
STILLING: FUT

QUIZ: 14/20 POENG.
SYNG EN VALGFRI SANG: WILD CHERRY - 
“PLAY THAT FUNKY MUSIC”. 10/10 POENG.
PUSHUP-TEST: 30 AV 30 REPETISJONER, 
10/10 POENG.

Hva du gjorde i fjor/forfjor? 
Da gikk jeg i Ås, på Ind.øk. Det angrer 
jeg bittert på, for det er et søppelstudie.  
Jeg elsker EMIL.

 Hva gjør du til vanlig for å 
minske din klimapåvirking?
Spiser mindre kjøtt og prøver å fly så 
lite som mulig.  Det som er sykt lamt 
er at fly koster mindre enn tog nesten 
uansett. Jeg prøver å engasjere meg og 
dra på masse foredrag, hvis det hjelper. 
(+3 poeng)
 
Sladder!
Nei. (-3 poeng)

Ett prosjekt eller fokus du vil ha 
for EMIL i 2015?
Klima, det er det jeg brenner sterkest 
for. Få til et mer helhetlig fokus på klima 
innad og utad på EMIL. Vi har et ansvar 
for å gjøre så godt vi kan og bidra mest 
mulig til å løse klimaproblematikken. 
(+5 poeng)

Hva vil du personlig få ut av 
styretiden?
Å bli bedre kjent med folk fra hele EMIL, 
egentlig. Personlig håper jeg at jeg blir 
mer kompetent innenfor økonomi, og 
det er kanskje umulig å unngå. Og bedre 
på å samarbeide i en gruppe, men det 
tror jeg også man må være ganske kjip 
for å unngå å bli. Og jeg skal uansett bli 
superrask på å svare på mail!

Erling: 35/40

HJEMSTED: GREFSEN/KJELLSÅS, OSLO
ALDER:20 ÅR
INTERESSER: TRENE, SLAPPE AV MED 
VENNER
BESKRIVENDE ADJEKTIV: EPLEKJEKK
STILLING: HYRD

QUIZ: 9/20 POENG.
SYNG EN VALGFRI SANG: JUSTIN BIEBER - 
“BABY”. 8/10 POENG.
PUSHUP-TEST: 60 AV 30 REPETISJONER, 
12/10 POENG.

Hva du gjorde i fjor?
Etter videregående tjenestegjorde jeg 
i Hæren, i 2. bataljon – Norges eneste 
arktiske bataljon. Så vi var mye ute, og 
gikk, og frøs.

Hva gjør du til vanlig for å 
minske din klimapåvirkning?
Som student er klimautslippene dine 
ganske små, så hovedbidraget ditt er jo 
å påvirke alle rundt deg, få andre til å 
resirkulere også. Påvirke foreldrene til å 
kjøre så lite bil som mulig, vi har bare 
én bil hjemme.

Sladder!
Ett minne som sitter igjen er den gangen 
Mina slo hull i hodet på dansegulvet, og 
jeg fulgte henne til sykehuset. Og da vi 
satt der i sykebilen hoppet Meek inn, og 
sa sånn «Hei, jeg blir med dere, jeg», for 
han hadde skåret hull i hånden sin. (+3 
poeng)

Hva liker du å gjøre for å slappe 
av?
En joggetur er helt fantastisk, la hodet 
surre og gå, så kommer du hjem med 
helt ny energi. (+3 poeng)

 Henrik: 35/40

HJEMSTED: HOLMEN, OSLO
ALDER:20 ÅR
INTERESSER: TUR, TRENE, MUSIKK
BESKRIVENDE ADJEKTIV: 
LIDENSKAPELIG
STILLING: TRUBADUR

QUIZ: 11/20 POENG.
SYNG EN VALGFRI SANG: “WALKING ON 
SUNSHINE”. 7/10 POENG.
PUSHUP-TEST: 59 AV 30 REPETISJONER, 
11/10 POENG.

Hva du gjorde i fjor? 
Da var jeg i Forsvaret.  I 
Kampeskadronen på Rena, skytter på 
Leopard 2. Det var et spennende år. 
Mange gode minner, og man husker jo 
bare det som var kult. En gang skjøt jeg 
ammunisjon for over 200.000,- på en 
halvtime, bare jeg.  Først og fremst var 
det alle de jeg tjenestegjorde sammen 
med som er det viktigste.

Hva gjør du til vanlig for å 
minske din klimapåvirkning?
Sånn som jeg bor nå er jeg skikkelig 
klimavennlig. Sykler overalt og bor 
på kollektiv, tett som bare det. Ellers 
kjøpte familien min en elbil for sikkert 
tolv år siden, en Think. Det var da 
nummerskiltet startet på EL00 … Så det 
var ganske tidlig. (+3 poeng)

Ett prosjekt eller fokus du vil ha 
for EMIL i 2015?
Jeg liker ideen om en hytte. Jeg er ikke 
sikker på hvor lett det er å gjennomføre, 
men det hadde vært utrolig kult. EMIL 
er jo en av de linjeforeningene som har 
desidert mest initiativ. Det er utrolig 
mange komiteer som gjør utrolig mye, 
så da er det kanskje enda mer mulig 
med en hytte. (+3 poeng)

Mina 38/40
HJEMSTED: TÅSEN, OSLO
ALDER:19 ÅR
INTERESSER: JOGGE, SOSIAL, BØKER
BESKRIVENDE ADJEKTIV: BLID
STILLING: GJØGLER

QUIZ: 10/20 POENG
SYNG EN VALGFRI SANG: “SMIL OG VÆR 
GLAD”. 12/10 POENG.
PUSHUP-TEST: 13 AV 10 REPETISJONER, 
10/10 POENG.

Hva du gjorde i fjor?
Jeg startet på psykologi i Oslo og gikk 
der i to uker, i fadderukene. Så droppet 
jeg ut og tok litt matte på universitetet, 
men jeg fullførte ikke det heller. Så 
jobbet jeg i barnehage. Jeg likte det 
veldig godt, og noe av det jeg savner 
veldig nå er å jobbe med barn.

Sladder! 
Vi hadde beregnet litt lite drikke på 
styrehytteturen. Så jentene stilte opp 
i nabohytta i bikini for å prøve å få tak 
i mer alkohol etter at vi hadde vært i 
badstuen. Først hadde vi vært én runde 
med klær på, men da måtte vi kjøpe. 
(+3 poeng)

Ett prosjekt eller fokus du vil ha 
for EMIL i 2015?
Kanskje det å fokusere på godt sosialt 
samvær mellom alle! Det er mye fokus 
på det i fadderperioden, men allerede 
nå har vi falt ganske mye fra hverandre. 
Nå vet ikke jeg om de som har falt litt ut 
har gjort det fordi de ville, men det skal 
være mulig for alle å bli inkludert (+3 
poeng). Og så mer på tvers av trinnene 
også, slik styret har jobbet med.

Maren: 36/40
HJEMSTED: STAVANGER
ALDER:20 ÅR
INTERESSER: MUSIKK, TRENING, VENNER, 
KLATRING, FRILUFTSLIV
STILLING: SKALD

QUIZ: 9/20 POENG.
SYNG EN VALGFRI SANG: KAIZERS 
ORCHESTRA - “HJERTEKNUSER”. 12/10 
POENG.
PUSHUP-TEST: 10 AV 10 REPETISJONER. 
10/10 POENG.

Hva gjør du til vanlig for å 
minske din klimapåvirking?
Sorterer søppel. Spiser veldig lite kjøtt, 
i hvert fall storfe. Prøver å bytte det ut 
med bønner og kikerter og sånt. Går til 
skolen, tar tog. Jeg tok nattog fram og 
tilbake til Oslo i helgen, til og med med 
buss for tog. Skrur av lyset, skrur ned 
varmen, dusjer kort. Kanskje jeg skal 
ha en intern konkurranse på kollektivet 
om hvem som kan dusje kortest? (+5 
poeng)

Ett prosjekt eller fokus du vil ha 
for EMIL i 2015?
Litt vanskelig siden jeg ikke har satt 
meg inn i ting enda. Jeg synes det 
er veldig bra at EMIL har så sykt bra 
utvalg i komiteer. Det burde vært enda 
større oppslutning om de viktigste 
komiteene.

Hva vil du personlig få ut av 
styretiden?
Jeg søkte i hovedsak fordi folk sa det 
var veldig gøy og at jeg kom til å lære 
mye. Det er en del ansvar, så jeg tror 
jeg lærer mye av bare det. Jeg er ikke så 
veldig flink på skolen, så da får jeg noe 
annet positivt som jeg har gjort! Så får 
jeg møte andre linjeforeninger og bli 
kjent med mange nye mennesker.

Petter: 38/40
HJEMSTED: MOLDE
ALDER: 20 ÅR
INTERESSER: VOLLEYBALL, TENNIS, GOLF, 
SOMMER, TURER, BRETTSPILL
BESKRIVENDE ADJEKTIV: 
STEMNINGSFULL
STILLING: VISEKNEKT

QUIZ: 15/20 POENG.
SYNG EN VALGFRI SANG: COLDPLAY 
- “MAGIC”. 8/10 POENG («JEG HØRTE 
AKKURAT PÅ DEN.»)
PUSHUP-TEST: 26 AV 30 REPETISJONER, 
8/10  POENG.

Hva du gjorde i fjor?
Jeg gikk på folkehøgskole, på 
sandvolleyball i Førde. Det var egentlig 
veldig gøy. Men så skulle alle fortelle 
hvor mye de har spilt. Startet med en 
jente som har spilt på NTNUI i 4-5 år 
og så 4 gutter som har vært med i NM 
før. Så kom jeg, og jeg hadde spilt i 
sommerferien. Brå start!

Hva gjør du til vanlig for å 
minske din klimapåvirkning?
Jeg kjører kollektivt. Jeg resirkulerer, 
selvfølgelig. Jeg har vært med i 
Changemaker, faktisk, og vært med på 
å påvirke klimaavtaler. Jeg har lært litt 
om hvordan våre utslipp påvirker andre 
land. Oversvømmelser i Bangladesh for 
eksempel. Klimabevisstgjøring, først 
meg selv, så videre til andre. (+7 poeng)

Sladder!
Det som var litt gøy på styrehyttetur, 
var at vi hadde badstue. Alle hadde med 
seg badetøy, men Heidi, derimot, hadde 
på seg flere lag med ull.

Hva liker du å gjøre for å slappe 
av?
Ah, se på TV-serier med venner.

Det nye styret testes
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Marius Holm er en av de viktigste 
miljøpolitikerne i Norge og leder av den 
kjente miljøorganisasjonen ZERO, Zero 
Emission Resource Organisation. De 
jobber for å begrense de menneskeskapte 
klimaendringene og for å møte 
verdens voksende energietterspørsel 
uten å skade miljøet. For ZERO er 
utgangspunktet at det finnes en 
utslippsfri løsning for all energibruk, 
og at det er mulig å finne (teknologiske) 
løsninger for en voksende verden uten å 
true klima og naturmangfold.

“Dere tar en av Norges viktigste 
utdannelser. Er det én ting vi 
vil trenge i fremtiden, så er det 
innovative og smarte ingeniører med 
energi og miljø som spesialfelt. For 
uansett hvordan du vrir og vender 
på det så kommer vi ikke til å kunne 

leve av oljen i all evighet. Og da er 
det dere vi stoler på, dere vi ser til, og 
dere vi håper på, for å skape og drive 
et fremtidig fornybart samfunn. 
Lykke til med eksamensperioden!“

“Dere tar en av Norges 
viktigste utdannelser.”

Tidligere var Marius Holm nestleder 
i Bellona, der han ledet det faglige og 
politiske arbeid innenriks i Norge. Han 
jobbet med klimapolitikk, energipolitikk, 
havbruksspørsmål, rammevilkår for 
fornybar energi, fangst og lagring av 
CO2, samt teknologi og avgiftsspørsmål 
innen bil og transport. Han har master 
i økonomi og ressursforvaltning ved 
NMBU på Ås.

Utgavens miljøprofil: 
Marius Holm
TEKST BÅRD HAGA BRINGELAND FOTO ZERO

TEKST KOMPÅTUR
FOTO JIE REN 

Ordets rette betydning
Hvor opphavet til å bruke “i forhold til” i 
alle mulige sammenhenger kommer fra, 
er Språkpolitiet ukjent. Faktum er at det 
er et problem for hverdagsgrammatikeren 
som må gå rundt og høre på dette. 
Det er derfor Språkpolitiet finnes, og 
vi skal nå gå rett på sak. La oss starte 
fra begynnelsen: “i forhold til”. Smak 
litt på ordene. Les det ti ganger. Lat 
som du er fire år og leser det for første 
gang. Hva tror du det egentlig betyr? Jo, 
nettopp det det ser ut som at det betyr. 
Uttrykket brukes for å sette én ting i 
forhold til en annen; ergo, det er et 
sammenligningsutrykk.

“I forhold til” kan brukes for å lettere 
beskrive for eksempel en størrelse på noe 
ukjent opp imot en størrelse som er kjent. 
Demonstrasjon: “Det brødet jeg kjøpte i 
butikken i dag er ganske lite i forhold til 
det vi kjøpte sammen i går” eller “Nei, han 
jeg tok med hjem i går var ikke noe digg i 
forhold til Albus Humlesnurr”. Uttrykket 
kan også brukes – med varsomhet – i 
forbindelse med (her ville forresten altfor 
mange brukt “i forhold til”) geografisk 
plassering: “Hvor ligger Dragvoll i forhold 
til Gløshaugen?”. 

Logiske feil
Kort og godt skal “i forhold til” brukes 

mellom ting som er relatert til hverandre. 
En vanlig feil er for eksempel “Han er høy 
i forhold til alderen”, hvor høyde og alder 
sammenlignes, eller “Hva tenker det nye 
styret i forhold til miljø?”, hvor styrets 
evne til å tenke settes opp mot miljø. 
Igjen, to ting som ikke kan sammenlignes. 
Se på det som en ingeniør: Har det ikke 
samme enhet, kan du ikke sammenligne 
det. Lengde og lengde, høyde og høyde, 
smak og smak. En må dog være forsiktig: 

“Øving 9 var vanskelig i forhold til øving 
8” er korrekt bruk, mens “Øving 9 var 
vanskelig i forhold til en hjernekirurgi” 
blir å dra det for langt. (Ikke det at øving 9 
i kraftelektronikk ikke var hjernekirurgisk 
vanskelig.)

Taperne
Det er en rekke ord og uttrykk som 

føler seg forbigått og oversett grunnet 
den universelle bruken av “i forhold til”. 
Eksempler på disse er “med tanke på”, 
“i forbindelse med”, “når det gjelder”, 
“i henhold til”, “sammenlignet med” og 
“enn”. Disse og flere er mer generelle 
uttrykk og har lettere for å passe korrekt 
inn i en setning enn det “i forhold til” har. 
Et eksempel er “EMILs avis har blitt mye 
bedre i forhold til farger”, som bør skrives 
“EMILs avis har blitt mye bedre (med 
tanke på/når det gjelder) farger”. Henviser 
til Språkrådets forholdsregel nr. 3: “Vis 
respekt for tradisjonelle preposisjoner og 
uttrykk”. Er du generelt usikker, så er det 
bedre å overbruke “med tanke på” enn “i 
forhold til”. Skal du være irriterende og 
bruke et uttrykk altfor ofte, så vær vennlig 
og bruk et som er korrekt. 

How to
Det er ikke så innmari komplisert å 

bruke uttrykket “i forhold til” på rett 
måte. Som en test skal det nå legges 
fram en rekke eksempler der “i forhold 
til” er brukt på gal måte med en ironisk 
“forklaring” på hvorfor det ikke fungerer å 
bruke det. Dersom du føler at én eller flere 
av disse virker riktig å si – også til tross for 
forklaringen – får du vende blikket om og 
starte på toppen av artikkelen. Klar?

“Han hadde lite å si i forhold til fargen 
på gardinene.” – Ja, den fargen er jaggu 
pratsom av seg!

“Jeg trenger å vite mer i forhold til 
denne øvingen.” – Fordi øvingen vet alltid 
mer enn meg!

“Jeg har skrevet mye i forhold til 
klimaendringer i prosjektoppgaven.” – 
For klimaendringene har dysleksi, så de 
bruker lang tid på å skrive.

“Hva tenker du i forhold til benker i 
Høgskoleparken?” – Ganske mye, faktisk. 
Benkene er ikke så tankefulle av seg.

“La oss finne et antrekk i forhold til å 
rane denne banken” – Jeg vet ikke engang 
om det går an å sammenligne klær og 
ran … Men man vil tjene mest på å rane 
banken.

Hva kan du gjøre?
Som tiltak vil Språkpolitiet trekke frem 

blant annet Språkrådets forholdsregel nr. 
2: “Meld fra når andre bruker “i forhold 
til” feil.” Si fra på en hyggelig måte. Du vil 
gjøre deg selv og flere andre en tjeneste 
ved å få en annen person til å slutte med 
misbruken av uttrykket.  Om du er i tvil, 
velg noe annet enn “i forhold til”. Du kan 
også fremkalle assosiasjoner til noe som 
er så negativt at du stopper opp hver gang 
du tenker å si det, eller lar være å ytre 
ordene i det hele tatt. I forhold til <=> 
døde pandaunger. I forhold til <=> å finne 
ditt syv uker gamle undertøy bak senga. I 
forhold til <=> melkekartong i restavfall. 
Vær kreativ!

 
Språkpolitiet ønsker deg lykke til, 

og ber om at alle observerte brudd på 
“forholdsreglene” blir anmeldt med 
høyeste alvorlighetsgrad.

SE OGSÅ SPRÅKRÅDETS FORHOLDSREGLER 
WWW.SPRAKRADET.NO/KLARSPRAK/
SPRAKHJELP/SKRIVERAD/FORHOLDSREGLER/

Språkpolitiet 3: 
Et anstrengt forhold
TEKST OG ILLUSTRASJON LOVINDA ØDEGÅRDEN

Det er et virus ute og går. Det har grusomme symptomer og de fleste vet ikke en gang at 
de har det. Det er smittsomt for den lett påvirkelige, og har stor utbredning blant politikere 
og forelesere på NTNU. Dessverre er en altfor stor andel av studentene smittet også. Hvor 
kommer det fra?! Få er klar over alvorlighetsgraden på dette problemet, men de som er det 

er de eneste som holder seg friske, enn så lenge. Dette er mer utbredt, like aktuelt og minst 
like verdt å frykte som ebola. 

Av alle uttrykk som kastes frem og tilbake i det muntlige språk – på alle dialekter – er dette 
garantert å ligge høyt på listen. Det brukes ofte, i alle sammenhenger, og det brukes rett og slett FEIL. 
Språkpolitiet kjenner ikke til så mange som står på lovens side i denne sammenhengen, men det er 

noen få, og mange av dem gremmes ved hver stavelse: “i forhold til”.

Telttur i 
nordlys

Det var fredag 17. oktober og på tide med eit avbrekk 
frå lesesalen. KomPåTur pakka sekken og lyfta blikket 
mot Bymarka. Frå Skistua gjekk turen om lag fire 
kilometer inn til fjellvatnet Kvistingen. Trondheimsnatta 
hadde allereie lagt seg over oss, men når alle hjalp til tok 
det ikkje lang tid før vi både hadde sett opp telt og ordna 
eit flott leirbål. 

I ekte KomPåTur-ånd vart det 4-stjerners middag à 
la primus, servert med god utsikt til stjernehimmelen. 
Stemninga var som vanleg god rundt leirbålet. Og 
som om ikkje det var nok: Rett før leggetid dukka 
nordlyset opp – eit vakkert, grønt slør som dansa over 
nattehimmelen.

Trøytte morgontryne kika ut av telta 
laurdagsmorgonen for å sjekke korleis området såg ut i 
dagslys. Etter frukost og nedpakking av campen gjekk vi 
til Storheia, det høgaste punktet i Bymarka. Her var det 
fin utsikt både mot byen og langs Trondheimsfjorden. 

Vel heime var inntrykket at vi hadde opplevd mykje 
på få timar. Frisk luft, fin utsikt og nye bekjentskapar. 
Det blir ikkje lenge til neste gong. Takk for turen!
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•	 Dersom du er glad i hunder har du muligheten til å skaffe 
deg jobb ved siden av studiene som hundepasser. En av de 
få tingene som virkelig er effektivisert i Buenos Aires er å gå 
på tur med hunden. I stedet for å gjøre det selv, gir eieren 
hunden til en person som går tur i parken med ikke mindre 
enn 16 hunder om gangen.

•	 Buenos Aires har verdens beste is!

•	 … og verdens beste biff!

•	 Argentina er også det ultimate landet for B-mennesker. 
Forelesningene går på kvelden, og utelivet starter ikke før 
03:00 på natten, noe som bidrar til sene morgener samt 
dobbel “jet lag” når man skal til og fra Argentina.

•	 I løpet av et år i Argentina kommer du til å lære deg – enten 
du vil det eller ikke – at det går fint å ta livet med ro, leve 
etter ”mañana, mañana”-prinsippet og ikke komme presis 
til avtaler. Professorene dukker ikke opp til forelesningene 
med jevne mellomrom, og timene begynner vanligvis minst 
20 minutter etter planlagt. En liten ripe i lakken er at når 
professoren først setter i gang å undervise, holder han ofte 
på i opptil 3 timer, uten pause.

•	 Du lærer spansk med sexy argentinsk aksent, også kalt 
castellano.

•	 Og sist, men kanskje viktigst: En grunn til ikke å dra på 
utveksling er at fem studieår i fantastiske Trondheim 
nesten ikke er nok. Men fortvil ikke! Med et utvekslingsår 
på spansk i et så uorganisert land som Argentina er du 
nesten garantert å måtte ta opp minst et semester når du 
kommer tilbake. “I pose og sekk”-fenomenet er et faktum: 
Du er sikret fem fantastiske år med bart og Dahls i tillegg til 
det mest overraskende, spennende og kultiverte året du kan 
tenke deg!

Besos,
Lars-Erik, Benjamin og Ingvild

VI DRO PÅ OKTOBERFEST 
I PROVINSEN CORDOBA 

OG TØR Å PÅSTÅ AT 
BÅDE ØLUTVALGET OG 

SHOWET PÅ SCENEN VAR 
BETYDELIG BEDRE ENN 

HVA SOM ER Å OPPDRIVE 
I DØDENS DAL. MEN VI 

GLEDER OSS JO TIL UKA 
2015 LIKEVEL ALTSÅ!

IGUAZU LIGGER PÅ 
GRENSEN MELLOM 

ARGENTINA OG BRASIL 
OG ER ET AV VERDENS 

SYV NATURLIGE 
UNDERVERKER. DEN 

GJENNOMSNITTLIGE 
VANNFØRINGEN ER PÅ 

1756M^3/S

EN HUNDEVANDRER 
HAR AKKURAT STARTET 

ARBEIDSDAGEN OG ER 
PÅ VEI FOR Å PLUKKE 

OPP DE TI RESTERENDE 
HUNDENE HAN OGSÅ 

HAR ANSVAR FOR Å 
PROMENERE MED. 

FOTO: KARI LIEN 
JOHNSEN

VI DRO PÅ HVALSAFARI TIL PUERTO MADRYN, DER SØRKAPEREN (OGSÅ KALT SØRLIG RETTHVAL) SAMLER SEG I SEPTEMBER OG OKTOBER. HER LEKER EN AV 
UNGHVALENE SEG LIKE I NÆRHETEN AV BÅTEN VÅR.

•	 Kulturlivet i Buenos Aires er til å skryte langt opp i 
skyene. Argentina generelt og Buenos Aires spesielt 
er preget av europeisk kultur, ettersom svært mange 
av innbyggerne har spanske og italienske aner (som 
de er VELDIG opptatt av å nevne når de presenterer 
seg). Blandingen av søreuropeisk og latinamerikansk 
kultur gir byen en helt spesiell glød, og ettersom det 
også finnes utallige museer, teatre og milongas (plass 
der du kan lære salsa og tango) samt mange konserter 
med kjente og ukjente artister, er det bare å boltre seg i 
kulturopplevelser.

•	 Argentina ligger sør for ekvator, som betyr at vi får nyte 
nesten tre måneder med sommerferie fra desember 
til mars. Det er mye å se og gjøre i Sør-Amerika, og 
bare her i Argentina finner du plasser som Patagonia 
(storslått fjellnatur), Andesfjellene (mer storslått 
fjellnatur), Iguazu (et av verdens syv naturlige 
underverker) og Puerto Madryn (der du kan dra på 
hvalsafari).

•	 Vil du ha mye moro for studielånet ditt er det dessverre 
også slik at Argentina er i en ekstrem økonomisk krise 
for øyeblikket. Selv om vi krysser fingrene for at landet 
får bukt med gjeldsproblemene sine, lever vi godt på 
våre norske kroner her enn så lenge.

•	 Sitter du og venter håpefullt på at gutten ved siden 
av deg på lesesalen skal be deg ut på date eller at 
en av kjekkasene du passerer på Stripa skal si du 
er pen? Glem det, slikt skjer ikke i Norge. I Buenos 
Aires, derimot, sitter komplimentene løst og du føler 
deg som en supermodell selv når du er svett og rød i 
trynet på vei hjem fra joggetur. (NB! Bare husk på at 
komplimentgiveren sannsynligvis allerede har liret 
av seg de samme finordene til alle andre av kvinnelig 
kjønn i nærheten.)

•	 Skating og rulleskøyter er en hit i parkene her i byen, 
så ønsker du å ta opp igjen gamle skills eller begynne 
helt fra bunnen av, er muligheten absolutt til stede. Det 
samme gjelder selvsagt fotball, og én gang i uken drar 
vi for å terpe på Messi-ferdighetene våre.

På eventyr i Argentina
Er du en av dem som sitter og hutrer over et umulig integral i Glassgården og lengter etter storslåtte 
eventyr i den varmere og mer eksotiske delen av verden? Kunne du tenke deg et utvekslingsår med 

storbyliv, flott natur, nytt språk og ny kultur? Hva venter du på: stikk til Buenos Aires da vel!
For øyeblikket er vi tre EMILere på oppdagelsesferd til Sør-Amerikas nest største land. Ingen av oss 

hadde særlig peiling på hva vi kunne forvente oss. Likevel dro vi av sted med friskt mot i midten 
av juli, med visshet om at Buenos Aires definitivt ikke er Trondheim, at argentinere absolutt ikke 
er nordmenn og at vi på ingen måte er flinke nok i spansk til å studere på verken la Universidad 

de Buenos Aires (UBA) eller Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Og av den grunn har nå 
Vannmagasinet bedt oss om å fortelle dere undrende sjeler i det kalde nord hvorfor vi synes det 

absolutt er verdt å sjekke ut denne fantastiske byen.

NTNU-STUDENTENE 
SYNES SELVSAGT DET 

ER MER INTERESSANT Å 
VITE HVILKE LYSPÆRER 

PRESIDENTEN BRUKER 
I REGJERINGSBYGGET 

ENN HVILKE KUNSTVERK 
HUN HAR HENGENDE PÅ 

VEGGENE.

I FØRT MESSI-TURBAN 
SJEKKET VI UT LA 

VIDA LOCA MED RICKY 
MARTIN-KONSERT I 35 
VARMEGRADER. FOTO: 

ELISABETH VÅLAND 
SUHR

KLAR FOR 
HVALEKSKURSJON.

SOLNEDGANG OVER PUERTO MADERO - BUENOS AIRES´ SVAR PÅ MANHATTEN.



Er DU Vannmagasinets nye 

MILJØJOURNALIST?
   
Vi søker EMILere som liker et kreativt samarbeid og som er 
engasjerte i miljø og klima. Vannmagasinet vil satse ekstra 
hardt på miljø i tiden som kommer, sammen med resten av 
linjeforeningen. Som miljøjournalist kan du skrive sammen 

Miljøjournalist

   med andre eller individuelt, og 
  omtrent én artikkel til hver 

utgave.

Erfaring er ikke 
nødvendig, og hva 
rettskriving angår, så 
blir alt korrekturlest 
før trykk. Vi søker 

etter studenter på alle 
trinn, men spesielt de 

som er på 2. årskurs og 
høyere. 

Du kan utgjøre en forskjell og i tillegg bli kjent med den 
fantastiske redaksjonen bak avisen vår!

Ta kontakt med redaktøren eller andre i MediaKom for mer 
informasjon.
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Tett på Lorentzen
TEKST INA MARIE KRUGE
FOTO HARALD UNDHEIM
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At hun endte opp som professor på 
NTNU er ifølge Lisa en tilfedighet. 
- Jeg hadde ikke i min villeste fantasi 
sett for meg at jeg skulle ende opp ved et 
universitet, og som professor! Jeg startet 
med jobb som programmerer her på 
NTH, i dataalderens spede begynnelse. 
Det var på en stor, dansk maskin som 
het Gier. Den sto inne på et eget rom, 
og man måtte bestille time for å bruke 
datamaskinen. Det var en utrolig morsom 
tid, altså!

Da Lisa fikk jobben som programmerer 
på reguleringsteknikk, altså dagens 
kybernetikk, hadde hun studert 
matematikk i ett år på lærerhøgskolen. 
Stillingen var nyopprettet, og hun ante 
svært lite om hva en programmerer 
gjorde. Datamaskiner var en ukjent 
oppfinnelse da, i motsetning til det 
allemannseie den er i dag. 

Den hjertelige professoren kan mer 
enn å programmere IF-løkker og løse 
differensiallikninger: Ved siden av 
jobben som programmerer begynte 
Lisa på husmorskolen, for det var det 
jenter gjorde på den tiden. - Så ble jeg 
gift og fikk barn, og da sluttet jeg i jobben 
som programmerer. Kvinner skulle 
nemlig være hjemme hos barna sine på 
den tiden. Så jeg har vært veldig heldig 
og har fått oppleve å være mamma i 
“gamledager”, da barna lekte i gatene og 
vi stresset langt mindre enn i dag.

Å være mamma var ingen hindring 
for Lisa hva studier angjorde, og 
hun begynte etterhvert å studere 
igjen. Hun leste for det meste på 
egenhånd, og kombinerte studier 
med mammarollen. At hun endte opp 
som matematikkstudent var heller 
ikke nøye planlagt. - Det ble i grunn 
bare sånn. Jeg ante ikke hva jeg ville. 

YRKE: PROFESSOR EMERITA I MATEMATIKK
UTDANNING: MATEMATIKK PÅ NORGES 
LÆRERHØGSKOLE, REALFAG VED 
UNIVERSITETET I TRONDHEIM, DERETTER 
DOKTORGRAD VED NTNU.
ALDER: 71 ÅR
SIVILSTATUS: GIFT, MAMMA TIL FIRE 
JENTER, MORMOR TIL SYV.
HJEMSTED: TRONDHEIM, MEN BODDE I 
BERGEN TIL HUN VAR ÅTTE ÅR. 

Høyt over Trondheim møter vi Vannmagasinets aller første midtsidepike. Hun smiler vennlig 
mot oss, med det samme smilet som har hjulpet mang en student gjennom Greens og Stokes 
teoremer, og som med stor iver lærte oss forskjellen på en rekke og en følge. Langt der nede 

skimtes Trondheim by med Nidarosdomen og all dens prakt. Med det som antakelig er 
Trondheims beste utsikt, er Lisa Lorentzen intet annet enn strålende fornøyd med kontoret i 

tiende etasje på Stripa. I dag er Vannmagasinet på besøk for å bli bedre kjent med damen bak 
det vennlige smilet og Riemannsummene.

Foreldrene mine sa at “Du må jo i alle 
fall ta artium, så får du finne ut av hva 
du vil etter det”. Men jeg fant det ikke ut, 
det var så mange morsomme fag å velge 
i. Så jeg begynte på matematikk, fordi jeg 
tenkte at det kunne jo brukes til alt. Gøy 
var det også. Og så ble jeg hektet! 

“Jeg likte best 
å sitte bakerst i 
forelesningssalen 
der jeg kunne spille 
bondesjakk.”

På spørsmålet om hva slags 
student hun var, svarer hun at det 
året hun studerte matematikk på 
lærerhøgskolen var hun absolutt ikke 
den som satt på første rad og stilte 
spørsmål. Forelesningene ble holdt 
i Storsalen på Studentersamfundet, 
og Lisa forteller lattermildt at hun 
likte seg best på bakerste rad, der hun 
kunne spille bondesjakk. - Ja, jeg fulgte 
jo litt med også, men det er jo ikke like 
morsomt hele tiden. Derfor var det veldig 
kjekt å sitte bakerst og kunne holde på 
med litt andre ting. Men vi hadde veldig 
flinke forelesere.

Senere ble rollene byttet om, for 
med doktorgrad fra NTNU gikk veien 
videre som professor i matematikk. 
Bondesjakk var det trolig lite av 
i hennes forelesninger, for det er 
ikke til å stikke under stol at Lisa 
Lorentzen kan både fag og pedagogikk. 
Det er ikke rent få på Haugen, 
deriblant undertegnede, som kan leve 
lykkelig i juli og augus, uten å ofre 
konten en tanke, takket være Lisas 
videoforelesninger i matte 1 og 2. 



VANNMAGASINET 1918



VANNMAGASINET 21

Fo
re
les

er
sit

at
er

”...
sa
nn

sy
nli

gh
et
 f
or
 s

uk
se

ss
 p

å 
k’t

e 
fo
rsø

k” 
- 
Jar

le 
Tu

fto
, S

ta
tis

tik
k

“T
im

e 
fli
es

 li
ke

 a
n 

ar
ro
w;
 f
ru
it 

fli
es

 
lik
e 

a 
ba
na
na
” -

 L
ars

 M
ag
nu

s 
Hv

at
tu
m,
 

Op
er
as
jon

sa
na
lys

e 
 “T
he

re
 is

 a
 f
ly 

he
re
”, 
fo
re
les

er
 s

ty
re
r 

lit
t 
me

d 
ar
me

ne
. “

I’m
 n

ot
 a
fra

id 
of

 it
, 

bu
t 
it 

irr
ita

te
s 

me
.” 

Se
ne

re
 i 

tim
en

: 
“T
he

re
 a
re
 t
wo

 a
ctu

all
y, 

I 
mu

st
 s

me
ll 

ve
ry
 g

oo
d.”

 -
 O

le 
Gu

nn
ar
 D

ah
lha

ug
, 

En
er
gi 

fra
 v
ind

 o
g 

ha
vs
trø

m
 “M

en
ne

sk
er
 e

r 
he

lt 
us

pis
eli
ge

!” 
- 

Jo
hn

 E
. H

er
ma

ns
en

, M
iljø

ku
nn

sk
ap

, 
om

 m
iljø

gif
te
rs 

ak
ku
mu

ler
ing

 i 
næ

rin
gs

kje
de

n. 

Br
ed

es
en

 u
nd

er
 in

te
rv
ju:
  
“Ø

l j
a, 

de
t 

ha
r 
jeg

 d
ru
kk
et
 s

å 
my

e 
av!

”

M
ikr

of
on

en
 g

år
 e

nd
eli
g 

på
, e

tt
er
 li
tt
 

fik
lin

g, 
og

 h
an
 s

ier
 m

ed
 s

in 
mø

rk
es

te
, 

se
xy
 s

te
mm

e: 
“M

mm
mh

m,
 I

 li
ke

 it
” 

- 
Tr
on

d 
To

ft
ev
aa
g, 

En
er
gi 

fra
 v
ind

 o
g 

ha
vs
trø

m

“I
 h
av
e 

5 
cm

 a
nd

 I
 c
an
 u
se

 it
 f
or
 

wh
at
ev
er
 I

 w
an
t” 

- 
Ol

e 
Gu

nn
ar
 

Da
hlh

au
g, 

En
er
gi 

fra
 v
ind

 o
g 

ha
vs
trø

m

Th
e 

ge
ne

rat
or
 w

ind
ing

s 
wi
ll 
ge

t 
so

 
ho

t. 
Yo

u 
wi
ll 
no

t 
wa

nt
 t
o 

sit
 o

n 
it!
” 

- 
Ro

be
rt 

Ni
lse

n, 
En

er
gi 

fra
 v
ind

 o
g 

ha
vs
trø

m

“D
et
 e

r 
va
ns

ke
lig

 å
 s

elg
e 

inn
ek

lim
a, 

de
t 

er
 ik

ke
 a
kk
ura

t 
no

e 
du

 f
år
 s

tå
pi
kk
 a
v” 

- 
Gj
es

te
fo
re
les

er
 i 

In
ne

kli
ma

.

Tr
uls

 G
un

de
rse

n 
av
br
yt
er
 f
or
ele

sn
ing

en
 

i T
er
mo

dy
na
mi

kk
 f
or
 å
 f
or
te
lle
 

st
ud

en
te
ne

 a
t 
ha
n 

ha
r 
løp

t 
ma

rat
on

, 
og

 n
ot
er
er
 t
ide

n 
sin

 p
å 
ta
vle

n. 
Ha

n 
på

pe
kt
e 

fo
r 
øv

rig
 o

gs
å 
at
 t
ide

n 
ha
ns

 
va
r 
be

dr
e 

en
n 

vin
ne

rti
de

n 
på

 å
ret

s 
Tr
on

dh
eim

 M
ara

to
n.

“I
 c
an
 ju

st
 s

ho
w 

it 
to
 y

ou
 f
as
t 

an
d 

dir
ty
” -

 R
eid

ar
 K

ris
to
ffe

rse
n, 

Sy
st
em

sim
ule

rin
g

 In
tro

fo
re
les

nin
g 

om
 

sim
ule

rin
gs

pr
or
gra

mm
et
 P

LE
XO

S 

(E
ne

rg
ip
lan

leg
gin

g)
: “
Ha

s 
an
yo

ne
 h
ea
rd 

ab
ou

t 
PL

EX
OS

 b
ef
or
e?

 A
h, 

on
e 

gu
y! 

W
he

re
 d

id 
yo

u 
he
ar
 a
bo

ut
 it

?”
 G

uy
: “
I 

rea
d 

ab
ou

t 
it 

in 
th
e 

co
urs

e 
de

sc
rip

tio
n”

“T
he

  
lec

tu
re
 n

ot
es

 a
re
 t
oo

 
be

au
tif

ul 
fo
r 
me

!” 
- 
Vi
jay

 V
ad
lam

ud
i, 

Elk
raf

ts
ys

te
me

r

“D
et
 e

r 
ve
ldi

g 
vik

tig
 å
 ik

ke
 o

ve
rsk

rid
e 

tid
en

. (
...)

 T
ide

n 
gå
r 
ve
ldi

g 
fo
rt 

nå
r 

en
 s

na
kk
er
 s

elv
” -

 Jo
hn

 E
. H

er
ma

ns
en

, 
M
iljø

ku
nn

sk
ap

, g
od

t 
inn

 i 
pa

us
en

.

Fra
nk

 M
au
se

th
-s

pe
sia

l, 
Hø

ys
pe

nn
ing

sis
ola

sjo
n

•	
“T
he
se

 t
ric
k 

qu
es

tio
ns

 w
on

’t 
be

 a
sk
ed

 o
n 

th
e 

ex
am

. B
ut

 if
 

yo
u 

FA
IL

 a
nd

 h
av
e 

to
 h
av
e 

an
 

or
al 

ex
am

, T
HE

N 
I 

can
 (
wi
ll?

) 
as
k 

th
em

!”

•	
St

ud
en

te
ne

 s
til
ler

 f
or
 

va
ns

ke
lig

e 
sp

ør
sm

ål,
 d

et
 li
ke

r 
ikk

e 
Fra

nk
: “
No

w 
it’
s 

tim
e 

fo
r 

me
 t
o 

pu
t 
yo

u 
ba
ck
 in

 t
he

 
co
rn
er!

!!” 
*s

til
ler

 v
an
sk
eli
ge

 

sp
ør
sm

ål 
til
ba
ke

*

•	
Fra

nk
 h
ar
 s

tjå
let

 e
n 

fig
ur
 f
ra 

int
er
ne

tt
 o

g 
ve
t 
ikk

e 
hv
a 
alt

 
er
 p

å 
de

n. 
Nå

r 
no

en
 s

pø
r 
bli

r 
ha
n 

st
ille

 o
g 

sv
are

r 
me

d 
 “T

his
 

is 
YO

UR
 f
au
lt,
 f
or
 a
sk
ing

!” 

•	
“W

e 
ha
d 

a 
se

cre
ta
ry
. S

he
 s

aid
 

it 
wa

s 
to
o 

lon
g 

an
d 

th
in.

” 
(e
ge

nt
lig

 o
m 

en
 h
yb

rid
iso

lat
or
, 

me
n 

tre
ng

er
 ik

ke
 v
ite

 k
on

te
ks
t.

•	
Fra

nk
 h
ar
 m

ed
 e

n 
ka
be

lis
ola

sjo
n 

(u
te
n 

led
er
 in

ni)
, s

om
 e

r 
ga
ns

ke
 w

ibb
ly-

wo
bb

ly 
og

 
mi

nn
er
 m

ist
en

ke
lig

 o
m 

no
e 

an
ne

t. 
Ha

n 
re
fe
re
re
r 
til
 d

en
ne

 
so

m 
“o
ur
 f
lex

ibl
e 

fri
en

d”.
 S

ale
n 

ler
, o

g 
ha
n 

sie
r 
“It

 lo
ok

s 
a 
bit

 
st
ran

ge
. L

et
’s 

ke
ep

 it
 t
o 

hig
h 

vo
lta

ge
 h
er
e!”

•	
La
ge

r 
ta
nk

ek
art

 m
ed

 “P
D“
 

(p
art

ial
 d

isc
ha
rg
es

) 
i e

t 
st
or
t 

hje
rte

 p
å 
ta
vla

. “
W
e 

all
 h
av
e 

ou
r 
pr
ef
er
en

ce
s”.

 (
RE

D.A
NM

: P
D 

ER
 B

RU
KT

 F
OR

 “H
OM

OF
IL

” P
Å 

FR
AN

SK
!)

20

Ved siden av å undervise gikk 
arbeidsdagene med til møtevirksomhet, 
forberedelser og forskning. Det var 
mye som skulle bestemmes, og det 
ligger mye arbeid bak de 90 minuttene 
foreleserne øser ut av sin kunnskap. 
I dag er hun pensjonist, med tittelen 
Professor Emerita. Undervisningen 
er nå lagt på hylla, men forskning 
driver hun fortsatt med. Dette har gitt 
resultater; hun har nemlig nylig bevist 
at kjedebrøker, som for øvrig er hennes 
favorittemne innenfor matematikken, 
konvergerer med sannsynlighet 1.

Hvordan går man frem når man skal 
forske på matematikk?
- Jeg leser for å lære noe nytt, og så setter 
jeg meg ned og tenker og prøver meg 
frem. Så får jeg det ikke til og bommer. 
Da kan jeg bli forferdelig frustrert og 
litt lei meg, og tenke at jeg ikke duger 
til noen ting. Å møte studentene på 
forelesning har alltid gjort at jeg har blitt 
glad igjen. Og så må jeg bare forsøke på 
nytt. I dag underviser jeg ikke lenger, men 
tenkingen har jeg fortsatt med, i tillegg til 
at jeg skriver på en ny lærebok.

“Det hender jeg ber 
studentene om å 
smile og nikke under 
forelesningen, for det 
gjør meg så glad!”
- Matematikk er et møysommelig 
byggverk. Man bygger videre på det 
andre har bevist. Noen har funnet opp 
noe der, noen har funnet opp noe her, så 
har kanskje jeg funnet opp noe der. Så 
må man tenke at “Nei, men søren, hvis 
vi setter dette sammen, så får vi jo dét!” 
Man må se sammenhengene. 

Hun forteller videre at 
drømmestudenten er en som gjør 
akkurat dette – som klarer å tenke 
selvstendig rundt det hun har 
undervist dem, og som også klarer 

å tenke videre. Studenter som sitter 
i forelesningen og smiler og stiller 
spørsmål, inngår også i Lisas definisjon 
av drømmestudenten. - Det hender jeg 
ber studentene om å smile og nikke under 
forelesningen, for det gjør meg så glad!

Hva tror du studentene ville blitt 
overrasket over å få vite om deg? 
- Nei, er det noe å vite om meg, da? Jeg 
er da et helt vanlig menneske ... Etter 
hvert kommer det frem at vi prater 
med en tidligere idrettskvinne, med en 
suveren skolerekord på 7.8 sekunder 
(!!!) på 60-meteren. Rekorden stod i 
rundt 40 år, og for alt Lisa vet innehar 
hun fortsatt Katedralskolens rekord på 
60-meteren. - Jenter som bedrev idrett 
var ufyselige, så jeg måtte gi meg med 
friidretten.

I dag er Lisa fløytist i Strinda 
Ungdomskorps, og det ryktes 
om at hun er Trondheims 
eldste korpsspillende dame. 
Barndomsdrømmen om å spille i korps 
gikk ikke i oppfyllelse før hun var godt 
over 40 år. Da bestemte hun seg for at 
“har man lyst har man lov” og møtte 
opp på Byåsen med en nyinnkjøpt 
fløyte i hånden. - Da jeg skulle velge 
instrument, måtte det bli fløyte, for det 
høres jo ikke så godt! Jeg hadde spilt 
gjennom hele bind I og II av “Lær å spille 
fløyte”, og trodde jeg kunne spille fløyte. 
Jeg er fremdeles sistefløytist, men jeg 
henger da med, og jeg kan jo bare tie 
stille når det er partier jeg ikke klarer.

Når vi spør henne hva som er hennes 
verste studentminne, er det eksamen i 
algebra som  sitter igjen. - Jeg kunne det 
jo, og var godt forberedt, men så glemte 
jeg å svare på et spørsmål! Jeg visste jo 
svaret. Det var forferdelig der og da, men 

det gjorde jo i grunn ingenting. Det er 
ganske fint at jeg har opplevd det, for da 
vet jeg at det er sånn det er på eksamen, 
at man kanskje ikke kommer på alt 
der og da, og at man gjør sånne tabber 
iblant. Jeg vet at dere studenter er bedre 
enn det eksamenskarakteren viser!

“Jeg elsker barn fra 
de er nyfødt til de er 
ferdige på NTNU!”
Lisa Lorentzen brenner for studenter 
og alt det de får til. - Jeg elsker barn fra 
de er nyfødt til de er ferdige på NTNU! 
sier hun lattermildt, selv om de ikke er 
barn lenger når de kommer til NTNU, 
men alt er jo relativt. Vi spør henne 
om studietips, og hvis hun skal velge 
ett tips, handler det om å bruke tiden 
rett. - Vær konsentrert om det du prøver 
å lære mens du prøver å lære det. Hvis 
du merker at konsentrasjonen glipper, så 
gå og gjør et eller annet som sørger for 
at den kommer tilbake igjen. Ikke sitt for 
lenge med samme oppgave. Prøv litt, legg 
det til side, og prøv igjen. Vær bevisst 
tidsbruken din. Prøv å finne ut hvordan 
du selv lærer på en effektiv måte!

FEM KJAPPE
1.	 Studietid eller jobb? Jobb! Jeg 

har jo egentlig ikke vært ordentlig 
student, så studenttilværelsen er en 
luksus jeg aldri har hatt.

2.	 Norge eller utlandet? Utlandet, jeg 
elsker å reise, og favorittreisemålet 
er nye steder!

3.	 Sommer eller vinter? Sommer.
4.	 Divergens eller Stokes teorem? 

Jeg tenker alltid på tyngdekraftfeltet 
når jeg tenker på disse teoremene. 
Hvis tyngdekraftfeltet hadde hatt 
curl så ville vi gjort piruetter alle 
sammen. Hvis det hadde hatt 
divergens så ville det vel suge ting 
ut av deg. Sånn sett foretrekker jeg 
Stokes!

5.	 Som motivasjonsmetode: streng 
eller snill? Snill, streng har vel aldri 
fungert?!

“Hun har nylig bevist 
at kjedebrøker, som 
for øvrig er hennes 

favorittemne innenfor 
matematikken, 

konvergerer med 
sannsynlighet 1.”
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Hvordan spise nybakt, godt, billig 
brød hver dag? Vannmagasinet viser deg 
hvordan du kan lage et brød selv bestemor 
blir imponert av, og hvordan du får det til 
å funke i hverdagen.

Du trenger
• En jerngryte (eventuelt 

romertopf eller kjele) med lokk(!). 
Plasthanker og -knotter er fyfy; 
de vil smelte 

• En god bakebolle du kan 
okkupere (med lokk eller noe du 
kan legge over, f.eks. bordbrikke 
eller en tallerken) 

• Litt plass i kjøkkenskapet eller 
under senga til ingredienser 

• Gode grytelapper
• (Vekt)

Bake i hverdagen
Denne måten å bake brød på, 

omtales ofte som grytebrød, no-knead 
bread eller eltefritt brød.

Det som gjør grytebrødet så 

hverdagsvennlig er at det ikke skal knas. 
I stedet slenger du sammen en deig, og 
så lar du den stå i 12-24 timer før du 
steker den.

I hverdagen fortoner det seg slik: 
Du kommer hjem. En gang mellom 
tidspunktet du kommer hjem og 
tidspunktet du legger deg slenger du 
sammen en deig (dette kan ta så lite 
som 10 minutter). Så setter du hele 
greia på på benken og lever ditt vanlige 
studentliv. En gang i løpet det samme 
”etter man har kommet hjem, før man 
har lagt seg”-tidsvinduet dagen etter, 
setter du en jerngryte i ovnen og fyrer 
den opp. Nå trenger du å være hjemme 
i en til halvannen time. Men brødet 
steker stort sett seg selv. Du har med 
andre ord tid, til å for eksempel lese en 
god bok, se på serier, gjøre yoga, lage 
middag, gjøre øving eller hva som helst, 
mens du venter.

Når brødet er ferdig stekt, setter du 
det på en rist på benken, og lar det stå 
og avkjøle seg over natta. Dagen etter 

står det et nybakt, godt og billig brød på 
benken og venter på deg til frokost.

Ingredienser
MELBLANDING:
Bloggosfæren opererer med 500 g, men 
det er litt lite. Jeg anbefaler fra 750 g 
til 1 kg (++). Størrelsen på gryta setter 
en øvre grense på hvor stort brødet 
kan bli. Du kan tilpasse mengden mel, 
slik at du rekker å spise opp forrige 
brød, til du har laget neste. Som en 
tommelfingerregel bør ca. halvparten 
av melet være siktet hvetemel.

TØRRGJÆR:
Gjær fordobler seg hver ”én tidsenhet”. 
Siden deigen skal stå så lenge, trenger 
du bare å tilsette veldig lite gjær. 1-2 
gram er nok.

SALT:
1 ts, det er alt.

Auduns morgenbrød: 
Hjemmebakt brød hver dag
TEKST OG FOTO AUDUN TYSNES
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VÆSKE:
Ønsker du å være pinlig nøyaktig, så 
skal vekten av væsken være 79 % av 
vekten av melblandingen. Med andre 
ord, veier melblaningen 1 kg, trenger 
du 790 g væske. Da skal du få en ganske 
løs og fuktig deig. Væske vil i denne 
sammenhengen i all hovedsak være 
vann. Blander du inn en spiseskje 
honning/sirup/maltekstrakt, får du en 
ekstra fin skorpe. Du kan også bruke 
eplejuice, vørterøl og annet, avhengig 
av hvilke smaker du vil ha i brødet. 

OBS! Melkeprodukter setter ikke pris 
på å være i en bakebolle i romtemperatur 
i ett døgn.

Framgangsmåte
Bland sammen alt det tørre. Rør inn 

væsken til en løs deig. La deigen stå i 
12-24 timer.

Sett en jerngryte i ovnen og varm 
opp til 250 grader. Når ovnen er varm, 
tar du ut den varme gryta og strør et 
tynt lag frø/mel/korn i bunnen av gryta 
(dette gjør at brødet ser proft ut, smaker 
godt og at det i det hele tatt blir mulig 
å få ut av gryta når det er ferdig.). Velv 
deigen over i gryta med en slikkepott. 
Du ønsker å beholde så mye som mulig 
av luftboblene i deigen. Ligger deigen 
skjevt, kan du riste den litt på plass. 
Strø over litt frø/mel/korn, sett på lokk, 
og sett gryta tilbake i ovnen. Der skal 
den stå i 30 (500 g mel) til 45 (1 kg mel) 
minutter. Når tida har gått, tar du av 
lokket og lar gryta stå i ovnen uten lokk 
i 15 minutter til. La brødet avkjøle på 
rist, gjerne over natta.

Hva skal jeg ha i 
melblandingen?

Det finnes i hovedsak tre måter å 
gå fram når du skal lage melblanding. 
Jeg kaller dem slump, bloggosfæren og 
kjøpebrød.

SLUMP 
        Dette er den raskeste (hvis du 
ikke regner med at man får kjøpt 
melblandinger i butikken) og mest 
hverdagsvennelige framgangsmåten. 
Det er ikke alltid man har det som står 
i en oppskrift, og da må man bruke 
det man har. For at brødet ikke skal 
bli et tjukt knekkebrød trenger vi et 
glutennettverk. Gluten finner du i 
hvete, rug og bygg og spelt. Rug og 
bygg inneholder ikke nok til å alene 
bære et brød (bakt med tørrgjær). Den 
grove rettledningen for slumpebaking 
blir som følger: cirka halvparten 
siktet hvete, og resten kan du trikse 
og mikse med det du har. Gjerne grove 
ting. Har du grovmalt rug, linfrø og 
kanskje solsikke- og sesamfrø, kommer 

du langt. Havregryn er en fantastisk 
ingrediens. Den bidrar ikke med 
heveegenskaper, men i løpet av 12-24 
timer sveller den opp og ”forsvinner” 
inn i brødet, og bidrar med lang og god 
metthetsfølelse. Du kan ha ganske mye 
havregryn i deigen; halvparten sikta 
hvete, halvparten havregryn – ikke noe 
problem. Har du oppi noen gulrøtter 
vil brødet holde seg saftig lengre. 
Gulrot og gresskarkjerner passer godt 
sammen. Andre gode ingredienser 
er valnøtter, hasselnøtter, rosiner og 
hirsefrø.

Hvordan vet du at brødet blir 
passe stort? Ha enten en vekt under 
bakebollen mens du heller oppi mel, 
eller begynn med et gitt antall desiliter 
vann og bland inn mel til du har ca. 
riktig konsistens.

Bloggosfæren
Sender du en forespørsel til O store 

internett, havner du inn i bloggosfæren. 
Her er noen ting å være oppmerksom 
på:

Bloggene beskriver en litt 
unødvendig komplisert framgangsmåte

Deigene innholder ca. 500 g mel, noe 
som er litt vel lite.

Du finner lite grove greier.
Men de kan være nyttige, spesielt som 

inspirasjon til hva som er godt sammen 
og til spesialversjoner, som eltefritt 
hvitløksbrød, tomatbrød, osv. Et tips du 
vil finne hvis du tråler nettet er å kverne 
opp frø. Eltefritt brød egner seg ikke så 
veldig godt til å lage de skikkelig tunge 
grove murklossene. Har du mye frø eller 
nøtter, kan det lønne seg å kjøre de en 
runde i en foodprosessor eller lignende 
før du blander dem ut med melet. Da vil 
de ikke tynge ned brødet i like stor grad.

Kjøpebrød
Denne metoden baserer seg på 

å kopiere de kjøpebrødene du liker. 
(Så godt som) alle brød har i dag en 
grovhetsskala med en tilhørende 
grovhetsprosent. Hvis noe skal selges, 
som for eksempel “havrebrød”, er de 
som selger det pliktig å oppgi hvor 
mye havre det innholder. Derfor 
har det blitt praksis å oppgi alle de 
ingrediensene som inngår i den grove 
delen av brødet med prosent. Denne 
prosenten er av ferdig brød, så siden 
vann damper av under steking må du 
regne om. Grovhetsprosenten, derimot, 
er prosenten av melet som er grovt. I 
tillegg er ingredienslista i synkende 
rekkefølge (dvs. ingrediensen det er 
mest av står først). Dermed har du alt du 
trenger for å kopiere ditt favorittbrød. 
En god del ingredienslister ligger også 
på nett.

OBS! Kjøpebrød kan innholde mye 
rart, som olje, ekstra gluten, surdeig, 
e-stoffer, emulgatorer, enzymer. Det er 
det bare å overse; det er melblandinga 
vi er interessert i. 

“Bruker du tre dager 
på å spise opp et 
grytebrød, blir det 
rundt 450 kr spart i 
måneden.”
Bak i vei!

Et vanlig, godt brød koster rundt 30 
kroner for 750 g i butikken. Et grytebrød 
bakt på 1 kilo mel, koster ca 15 kroner, 
og veier rundt 1,5 kilo når det er ferdig 
stekt. Med andre ord sparer du 75% av 
brødutgiftene. “Bruker du tre dager på 
å spise opp et grytebrød, blir det rundt 
450 kr spart i måneden.”

Tips
Oppbevar brødet i plastposen du 

kjøpte tomater i, så slipper du å dele det 
opp og du sparer miljøet!

Lagrer du deigen i kjøleskap kan du 
vente noen dager før du steker den.

Noter oppskriftene dine i en analog 
eller digital notatbok.

Har du brød til overs, lag krutonger!
Ønsker du å ta brødbakingen et 

skritt videre? Bruk surdeig i stedet 
for tørrgjær, og du vil være nære det 
perfekte brødet.

Fancyfaktoren kan økes drastisk 
ved å drysse havregryn, solsikkefrø, 
gresskarkjerner eller lignende på 
toppen av brødet før du putter det i 
ovnen.

Hvis du ikke skal skjære i brødet, 
kan det stå på en rist over natten uten 
å pakkes inn i noe. Da blir det crispy 
skorpe uten at brødet blir tørt.

Ta brødet ut av gryta når det er ferdig 
stekt, for å ikke bli for fuktig og mykt

Mors grovbrød
Mors grovbrød har flere ganger 

vunnet smakstester av kjøpebrød. Her 
har jeg brukt kjøpebrødmetoden og 
laget en kopi av dette brødet med 1000 
g melblanding:

470 g hvetemel
270 g sammalt hvete
180 g sammalt rug
50 g havregryn
30 g linfrø
1 ss sirup
1-2 g gjær
1 ts salt
790 g vann
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Etter ett år med trofast tjeneste, går de snart av. Et nytt styre er allerede valgt (og 
testet!). Nå deler de gamle sine tanker om året som har gått.

Heidi
Quiz
2 av 10 poeng.
Beste styreøyeblikk
På Røros-turen styret hadde i februar var 
vi de eneste som var oppe til klokken 7 
om morgenen og hadde det ufattelig gøy. 
Vi har mange filmer derfra som er veldig 
morsomme. Det var den første turen vi hadde 
der det var kun oss og vi kunne bli ordentlig 
godt kjent. Alle var kjempegira og vi kunne 
være oss selv, for det var ingen rundt som 
kunne se på oss. Det var bare gøy.
Sladder om de andre
Jeg har en kommentar fra Fredrik om 
MediaKom, etter utfordring nummer én med 
“Styret tester”. Dette sa han på tull, men 
fordi han ikke var så gira på å drite seg ut: 
«Dette er ikke noe demokrati. De er sånne 
smålus som prøver å overstyre oss.» Vi lo og 
lo og lo.
Én ting som fortsatt kan 
forbedres med EMIL
Miljøfokus. På EMIL er det mye fokus på 
arrangementer, mens vi har gått litt bort fra 
miljøfokuset.

Matthias
Quiz
3 av 10 poeng.
Beste styreøyeblikk
Vi pusset opp kontoret i februar. Det var 
vårt første prosjekt som nytt styre der vi 
virkelig merket at vi kunne gjøre noe med 
linjeforeningen, at vi kunne gjennomføre 
våre egne ideer. Da vi var ferdig med å male 
satt vi oss ned og spanderte en runde øl på 
hverandre og satt bare og snakket. Det var 
kjekt å være med i den gjengen, og det var 
kjekt å virkelig føle at ja, nå har jeg kommet 
meg dit jeg håpet jeg kunne komme. Grunnen 
til at jeg søkte styret var rett og slett fordi jeg 
ville bli kjent med folk. Da jeg stilte på Gen.
fors kjente jeg virkelig ingen, og ingen kjente 
meg. Det var mange som spurte meg på Gen.
fors, «Kult, når var det du begynte?», men jeg 
var jo egentlig med fra første dag.
Sladder om de andre
Heidi prøvde nå på styrehyttetur å steke helt 
vanlig mais, for hun trodde det skulle bli til 
popcorn. Det tok lang tid før de skjønte det 
ikke vil bli popcorn, så de ble ganske brent 
til slutt ...
Én ting som fortsatt kan 
forbedres med EMIL
Kommunikasjon. Mellom komiteene, og at 
styret søker mer kontakt med dem. Vi har 
prøvd å forbedre det, så jeg håper det nye 
styret fortsetter. Det skal ikke være slik at 
styret kommer først, så komitélederne i 
andre rekke.
Planer for livet etter styret
ISFiT, hvis det er lov å si her. Men aller mest 
å nyte tiden med kjæresten min. Og ikke 
minst, utveksle til Tyskland i tredje eller 
fjerde.

Det gamle styrets avskjed
TEKST BÅRD HAGA BRINGELAND
KARRIKATURER VLAD CRISTEA

Oda
Quiz
3 av 10 poeng.
Beste styreøyeblikk
Det var på hyttetur på Røros med de andre 
IVT-styrene. Da det ble ganske seint, 
3-4-tiden, gikk alle andre og la seg, så da var 
det bare EMIL-styret igjen. Plutselig trappet 
det seg skikkelig opp og vi hadde nach til 
klokken 9 på morgenen, bare vi syv. Alle var 
så happy, alle var med. Pluss at Berg-styret 
hadde lagt fra seg alt ølet til vår disposisjon, 
siden det var siste kvelden. Vi sang på 
alle harry sanger som finnes og danset på 
bordene. Skikkelig styreøyeblikk!
Sladder om de andre
Fredrik sier mye fint, og jeg skriver ned alt i 
referatene. I går, på møtet om året som har 
gått, sa han: «Vi har tjent jævlig mye cash».
Én ting som fortsatt kan 
forbedres med EMIL
Jeg synes det hadde vært kult med en egen 
EMIL-lesesal. Kult å ha et sted å lese på og 
samtidig være med vennene sine. Og hytte, 
da! Det kan vi jobbe mer målrettet mot. Det 
er sikkert litt selvdigger å si det, men jeg 
synes EMIL er skikkelig bra.
Planer for livet etter styret
Jeg skal ha et friår, enten etter andre eller 
tredje. Og så skal jeg på utveksling etter 
tredje. Jeg synes ikke det er så viktig å bli 
ferdig innenfor fem år, spesielt siden jeg 
begynte rett på studiene. Skal også se om jeg 
finner noen andre verv, som kan måle seg 
littegrann med styret.

Fredrik

Trygve
Quiz
2 av 10 poeng.
Beste styreøyeblikk
Noe av det morsomste har vært “Styret 
tester”. Vi måtte jobbe sammen for å få det 
til å funke, og da ble det mye tull og moro. Én 
av de hyggeligste var da vi isbadet. Det var 
utfordrende og morsomt!
Sladder om de andre
Min munn er lukket. Neida! Da vi var på 
hytteturen, var badstua litt liten, og det ble 
fort at vi satt hud mot hud. Så var det en 
del som tydeligvis ikke taklet det så bra; de 
måtte reise seg opp og ville stå heller enn 
å sitte inntil de andre. Det var også en bekk 
som vi skulle bade i etter badstuen. Så noen, 
inkludert meg selv, fant ut at det å gå 200 
meter på grus ikke var så veldig behagelig. 
Så vi snudde halvveis, gikk i dusjen og latet 
som vi hadde vært med i bekken da de andre 
kom tilbake.
Én ting som fortsatt kan 
forbedres med EMIL
Det er jo det evige ønsket om å få et bedre 
samarbeid mellom klassetrinnene. Hvordan 
man skal gjøre det er et vanskelig spørsmål. 
Vi har snakket en del om det, men det er ikke 
så lett å få til i praksis. Det blir fort til at man 
henger med folk fra året over og under seg. 
Jeg føler at komiteene er med i løsningen der, 
fordi de går på tvers av trinnene. Men det er 
jo igjen bare for de som faktisk velger det. 
Dette er en utfordring de nye kan få.

Katrine
Quiz
4 av 10 poeng.
Beste styreøyeblikk
Jeg tror kanskje det beste minnet jeg har 
er imm.ballet i år, som markerte slutten på 
oppstartsperioden, siden det var rett etter 
Renselsen og etter fadderperioden, som var 
mitt hovedansvar. Etter middagen spanderte 
Fredrik pils på hele gjengen. Vi samlet oss 
på tomt dansegulv og skålte for oss og alt vi 
hadde fått til. Det var et bra øyeblikk.
Sladder om de andre
(Red.anm: Katrine har vært en hovedkilde til 
Ampère og nå i løpet av året!)
Én ting som fortsatt kan 
forbedres med EMIL
Etter et år med oss er jo alt perfekt! Kunne 
fått med andre- og tredjeklassingene på 
mer. Etter noen år sitter kun kjernen av de 
Planer for livet etter styret
Hva hvis det er hemmelig? Planene mine er 
fortsatt under utarbeidelse. Jeg skal begynne 
å trene igjen. Jeg skal ta skolen mer seriøst. 
Spise sunt. Nei, nei, dette høres ut som 
nyttårsforsettene mine.

FAST
1.	Liquified natural gas
2.	-162 celcius
3.	Olje
4.	Ca. 32 % (du må ha klart spørsmål 3 for å få poeng her)
5.	Polar kovalent

Maren
Quiz
6 av 10 poeng.
Beste styreøyeblikk
Veldig mange bra øyeblikk. Jo, vi var på 
hyttetur på Røros med de andre IVT-
styrene. Berg var … eller, vi var alle fulle 
hele turen!  I hvert fall, den ene dagen da 
alle slokna rundt omkring, det var bare 
styret vårt som var våkne. Klokken seks 
satte vi på sånn skikkelig gammelrock, 
stod på bordet i stua og spilte luftgitar. 
Det var bare samhold, et minne som var 
bare oss imellom. Vi ble veldig godt kjent i 
løpet av den tiden. Så har vi jo tatt det opp 
flere ganger etterpå og pratet om det. Det 
er et bra minne som jeg alltid kommer til 
å huske.
Sladder om de andre
På hytteturen stjal og kjøpte vi drikke av 
nabohytta, fordi vi hadde tatt med for lite 
drikke selv. Eller, Matthias stjal, vi andre 
kjøpte!
Jeg og Heidi har mistet hattene våre i løpet 
av året og ikke fått dem tilbake. Vi har bare 
én hatt til overs, så det nye styret må ikke 
miste flere enn dèt! Og Katrine er veldig 
glad i Placebo-styret. Den mannlige delen. 
Ellers er det mange bra sitater, særlig 
Fredrik får gjennomgå. En vanlig en er 
«Fuck tradisjoner».
Én ting som fortsatt kan 
forbedres med EMIL
Å få engasjert de eldre trinnene litt mer, 
fra slutten av tredjeklasse og sånt. Om det 
er å bli med i komiteer eller å stille opp på 
arrangementer, så må vi finne på ting som 
er interessant for dem også.
Planer for livet etter styret
Vi får se, kanskje det kommer flere verv. 
Kanskje eller kanskje ikke. Jeg har søkt på 
UKA. Jeg er ikke lei, i hvert fall!

Quiz 
4 av 10 poeng.
Beste styreøyeblikk 
Foreløpig er det generalforsamlingen. Det må jo være fra et eller annet fyllagreier. Nei, da vi skulle ta 
den første gruppeklemmen. Rett før fadderperioden skulle jeg samle gjengen i en gruppeklem og si noen 
velvalgte ord. Men det hele ble en utrolig cheesy opplevelse.

Jentene gikk over til nabohytta for å spørre om mer øl på kompetanseoverføringshytteturen.
Fra tidligere i år har vi da Heidi dro på nach på militærbase på Værnes sammen med tre godt voksne 
US-marines.
Én ting som fortsatt kan forbedres med EMIL
EMILWEB. Serverkapasiteten, slik at det ikke crasher hver jævla gang.
Planer for livet etter styret
EMILs beste i squash, EMIL-mester!

Quiz 
Kan du mer enn EMIL-styret? Test deg selv. Svar står nederst på siden.
1.	 Hva står LNG for?
2.	 Hvilken temperatur må den ha?
3.	 Hva er den største primære energikilden globalt (ikke bare til elektrisitetsproduksjon)?
4.	 Omtrent hvor stor del av forbruket dekker den?
5.	 Hva slags bindinger holder atomene i et vannmolekyl sammen?
6.	 Hvilke bindinger mellom vannmolekylene sørger for vanns høye kokepunkt?
7.	 Når ble første elbilen produsert?
8.	 Hvem oppfant integralregningen?
9.	 Hvilket land i verden står for størst totalt CO2-utslipp?
10.	 Hvilken dato ble EMIL stiftet?

6.	Hydrogenbinding.
7.	1638, mens første med forbrenningsmotor kom først 47 år senere.
8.	Newton (evt. godtas Leipniz).
9.	Kina, omtrent 25 % av verdens utslipp. Per person har USA flere ganger 

høyere.
10.	28. september 1998.
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Jeg heter Marte Løtveit og er en 
helt nyutdannet Energi og miljø-
ingeniør. Jeg gikk midtlinja, retning 
energiforsyning, og er nå ansatt som 
elektrorådgiver hos Hjellnes Consult i 
Oslo.

Overgangen fra å være sivilingeniør-
student til å være sivilingeniør 

har for meg vært en veldig positiv 
opplevelse så langt. Så klart savner jeg 
studietiden. En utrolig fin tid som jeg 
utnyttet godt. Jeg var på utveksling, i 
linjeforeningsstyret, i revy og kor. Jeg 
sov lenge på mandager og lot generelt 
B-mennesket i meg få utfolde seg fritt 
under masterskrivingen. Jeg lærte 
mye, og jeg stresset intenst rundt 
eksamenstider. Akkurat den delen tror 
jeg det er sunt for min mentale helse å 
få fri fra en stund.

Innen jeg var ferdig med utdannelsen 
min (som sjetteklassing) hadde de 
fleste av mine nærmeste studievenner 
allerede flyttet til Oslo. Det gjorde 
overgangen til en ny by ganske 
smertefri. Det er her jeg har nettverket 
mitt nå og jeg trives godt. Å finne 
jobb var ikke den enkleste oppgaven 
i verden, men for meg løste det seg 
før innlevering av masteroppgaven og 
jeg er veldig fornøyd med hvor jeg har 
havnet.

Jeg har altså blitt elektroingeniør, 
som er verken det jeg trodde jeg skulle 
bli eller det jeg har studert til. Det var 
skummelt å skulle begynne i en jobb 

Navn: Marte Løtveit

Linje: Energi og miljø

Retning: Energiforsyning

Stilling: Elektrorådgiver, Hjellnes 

Consult i Oslo

som jeg i grunn ikke hadde så mye 
peiling på. Jeg var litt nervøs i forkant 
og hadde blant annet en irrasjonell 
frykt for at jeg skulle bli satt i gang med 
en kunnskapstest første dag på jobb. 
Men tiden hvor kompetansen min blir 
testet på den måten ser ut til å være 
over for en stund. Jeg har utdannelsen 
min og den taler for seg selv. Det føles 
godt. Derimot forventes man å prestere 
daglig på en annen måte enn som 
student, noe som er utfordrende og gøy. 
På jobb opplever jeg lav terskel for å 
stille spørsmål og et godt sosialt miljø. 
Jeg har mye å lære, men har blitt tatt 
veldig godt imot og fått god opplæring. 
Jeg ble fort vant til arbeidslivet og jeg la 
nok Trondheim og studietiden raskt bak 
meg. Muligens mye på grunn av mitt 
sjette år på Energi og miljø. Jeg vil alltid 
komme tilbake når anledningen byr seg 
og minnes en flott tid, men jeg er veldig 
klar for å fortsette dette nye kapittelet. 
Nå har jeg nettopp mottatt sensuren på 
masteroppgaven og kan endelig si at jeg 
er 100 % ferdig utdannet - og jeg gleder 
meg enormt til desember! 

Navn: Martine Wessel
Linje: Energi og miljøRetning: Varme- og energipro-

sesser
Stilling: Vitenskapelig assistent, Vannkraftlaboratoriet

Jeg startet på Energi og miljø i 2009 
etter et år på folkehøgskole. Jeg gikk på 
en liten smell da jeg skjønte at jeg slett 
ikke lenger var i matte-teten, og at jeg 
hadde latt den delen av hjernen få hvile 
litt for lenge. Jeg greide likevel å komme 
meg gjennom skolen med fin margin, til 
tross for UKA og linjeforening. Høsten 
2010 startet jeg i Trondhjems Kvinnelige 
Studentersangforening (TKS), og den 
samme julen kom jeg med i Candiss, 
et småkor fra Studentersamfundet 
som løper rundt i rosa snekkerbukser. 
Og med Candiss fulgte både UKA11 og 
-13 helt automagisk (beklager den). 
En skikkelig fantastisk og ganske 
hektisk tid – ville gjort det igjen. Jeg 
startet på prosess, tok et semester 
i Belgia og valgte prosjektoppgave 
om Pelton-turbin. Dette førte meg 
til Vannkraftlaboratoriet. Med flinke 
veiledere og stipendiater, et utrolig 
fint miljø, og med en mangfoldig lab 
man kunne leke seg i, ble femteåret på 

Gløshaugen veldig spennende. Våren 
2014 åpnet det seg en Vit.ass.-stilling 
på Vannkraftlaboratoriet med oppstart 
fra høsten av. Jeg trivdes godt og kunne 
tenke meg å bli på Gløshaugen et år 
til, så jeg søkte. Intervjuet gikk over 
en kopp kaffe, og jeg fikk stillingen. 
Hverdagen endres litt når man går ut i 
jobb. Arbeidsdagen er fra klokken 8-16, 
og har man fri så har man faktisk fri. 
Det er fint! Det var gøy å begynne å 
jobbe, og jeg fant raskt ut at jeg fikser 
ansvarsområdene.

Jeg har fullført studiene på normert 
tid etter å ha vært aktiv på tre UKEr 
og fire år på Studentersamfundet, og 
det er jeg godt fornøyd med. Det aktive 
samfundslivet har nok satt sine spor på 
karakterkortet mitt, men det har vært 
en nydelig tid. Alle minnan. Det er fint 
å være ferdig, men man må samtidig 
huske på at man må leke så lenge man 
kan. Det er viktig.

Takk for meg!

Hva gjør egentlig EMILere etter 
studiet?

- Peanøttsmør
Oppskriften er som følger: Kjøp 

peanøtter. Stek dem i ovnen på omtrent 
220 grader i 5 minutter for “vanlige” 
peanøtter, og fra 20 til 30 minutter hvis 
du får tak i dem rå. De er ferdigstekte 
når de er blitt litt gylne. Kjør nøttene 
i en foodprosessor, og la deg forbause 
over hvordan den tørre blandingen 
transformeres til kjempeflott 
peanøttsmør i løpet av noen minutter. 
Må sannsynligvis røres litt i et par 
ganger for å holde kverna i gang. Smak 
til med litt salt. Ferdig. Har du ikke 
foodprosessor, har du nå en god grunn 
til å invitere deg selv på et hyggelig 
besøk til en kompis med foodprosessor. 

TIPS: På Fruktkorga i Dronningens 
gate får du tak i rå peanøtter i store 
poser. Da blir resultatet ekstra bra, selv 
om det blir godt med saltede nøtter fra 
butikken også. Pass på å ikke forkulle 
peanøttene i stekeovnen. 

- Brente mandler med 
julekrydder

Skikkelig julesnadder! Her er 
oppskrift til en halv kilo mandler: 

• 500 g mandler
• 1,5 ts kanel
• 1,5 ts revet muskat
• 1 ts kardemomme
• 1 ts malt ingefær
• 0,5 ts salt
• 0,5 – 1 ts pepper (etter smak)
• 5-7 ss honning
• Havsalt
Først ristes mandlene på 200 grader 

midt i ovnen i ca. 10 minutter. Deretter 
tar du mandlene over i en bolle, 
rører inn honningen og blander inn 
krydderblandingen til slutt.

Gi det et lett dryss med havsalt og 
sleng godsakene tilbake i ovnen i rundt 
8 minutter.  Trikset her er at honningen 
skal legge seg rundt mandlene og 
karamelliseres lett, uten at alt svir seg. 
Det går også an å lage brente mandler 
uten krydder og med sukker i stedet for 
honning. 

Lage selv

TEKST 
MILJLØJOURNALISTER MARTIN LILLEBO 

OG AUDUN TYSNES
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Julegaver!

Juletiden er en tradisjon med nøkkelord som familiekos, rolige 
og gode middager, musikk, og selvsagt verdens mest intense og 

grensesprengende kjøpepress som resulterer i et materielt forbruk 
som ikke er i nærheten av å være bærekraftig. Det er også ganske 
stress å juleshoppe midt i eksamensperioden. Derfor presenterer 

Vannmagasinet en liten liste med gaveforslag som er overraskende 
lette å lage og som samtidig ikke faller så lett i kategorien “unødvendig 

forbruk”. 
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- Krydder (tacoblanding o.l.)
Tacokrydder som består hovedsaklig 

av sukker, salt og kreft er veldig ute 
av mote. Nå for tiden vil folk ha ekte 
vare, men mange har ennå ikke forstått 
hvor raskt og enkelt det er å lage egen 
krydderblanding. Det er bra i disse 
juletider, for da blir folk bare ekstra 
glade over å få det som en liten julegave!  
Her er et forslag hentet fra bloggosfæren 
(skrevet av Trine Sandberg).

•	 3 ss chilipulver
•	 2,5 ts chiliflak (kan sløyfes) 
•	 2,5 ts tørket oregano
•	 2 ss spisskummin
•	 2 ss paprikapulver
•	 2,5 ts hvitløkspulver
•	 1,5-2 ss havsalt
•	 2 ts kayennepepper (evt. sort 

pepper)

- Øl
Øl er godt, og øl er en flott julegave. 

Har du ikke lært å brygge selv enda, kan 
man lett få denne kunnskapen gjennom 
ØlKom. “Juleøl lages helst i juli”, var det 
en skjeggete venn av undertegnede som 
sa (nei, det var faktisk ikke Ulrik). Så 
dette er egentlig et tips som passer best 
til neste års julegaver, for de som ikke 
har noe som allerede står og gjærer i 
kjelleren. En grei pale ale kan imidlertid 
fortsatt brygges og gjæres ferdig til 
julekvelden, for ikke å glemme at det 
selvsagt også er stas å få en fin flaske 
fra et norsk mikrobryggeri, kjøpt på 
Vinmonopolet. 

- Likør
Alt av bær kan med litt sukker og 

tålmodighet bli til god likør, og likør 
er snasne greier å få som julegave. 
Når det gjelder mengden tålmodighet, 
anbefales det faktisk å la likøren stå i 
6-12 måneder, men det betyr at neste 
års julestri blir litt greiere hvis du setter 
litt likør i dag.

Blåbærlikør: 
• 1 l renset blåbær og
• 5 dl vodka
• Finn et glass med et tett og 

godt lokk, og fyll det med bær 
og sprit. La stå i et par uker, før 
du siler av væsken og heller 
den over på en flaske. Deretter 
tilsetter du følgende: 

• 2 dl vodka og
• 3,3 dl sukker
La stå i minst tre måneder, og gjerne 

så lenge som et helt år. 

- Knekkebrød (mammas 
oppskrift)

•  4 dl store havregryn
•  4 dl sammalt hvete, grov
•  1 dl linfrø
•  1 dl sesamfrø
•  1 dl havrekli
•  1 dl kruskakli
•  2 ts salt
•  7 dl lunkent vann
Rør sammen, bre ut på 2 stekebrett 

og stek i en drøy time ved 150 grader i 
en varmluftsovn. 

-Granola/frokostblanding
      Frokostblanding er skikkelig nam, 
men oppskriften krever litt for mye 
tekst. Om du søker opp granola-
oppskriften på Trines Matblogg, har du 
et kjempegodt utgangspunkt. 

- Konfekt
•  2 pakker oreokjeks
•    200 g naturell kremost
•  200-300 g melkesjokolade 
 Fremgangsmåten lyder slik: 

Knus kjeksen. Bland kremosten oppi. 
Lag små kuler av blandingen. Smelt 
sjokoladen i vannbad, og dypp kulene 
oppi. Sett til avkjøling på et bakepapir 
og la sjokoladelaget stivne. Spis 
halvparten selv og gi resten vekk til jul. 

- Hva-som-helst-blanding-på-
glass

Når følelsen av “Æsj-er-det-så-
nærme-julekvelden-allerede” slår 
inn, og du ikke har muligheten til å 
kokkelere så mye, går det an å forberede 
en kjeksblanding på et lekkert glass, 
og legge ved stekeinstrukser. Det ser 
kult ut når ingrediensene som mørk 
sjokolade, mel og kakao legges lagvis 
uten å blande dem. Fin gave til venner 
som liker å kokkelere litt, men som blir 
skremt av lange ingredienslister. Eller 
bare til hvem som helst. 

- Syltetøy
Syltetøy er fantastisk ved at du 

kan lage det på nesten hva som helst 
av frukt og bær. Tenk på en smakfull 
plante, kok den opp med sukker og litt 
vann til det får ønsket konsistens, og 
hell over i glass som du har stekt i noen 
minutter i ovnen på 100 grader (for å 
få de sterile). Lag en fancy etikett og gi 
bort. Motta store mengder jule-credz. 

PROTIP: Syltetøyet blir mer 
tyktflytende når det kjøles ned. For å 
kontrollere om du har kokt det lenge 
nok, kan du legge en liten stabel med 
kaffeskåler i fryseren. Når du vil teste 
syltetøyet, kan du dryppe en liten teskje 
over på en frossen skål og se om det får 
passende konsistens når det kjøles ned. 

- Marsipan
En litt tidkrevende, men veldig 

god og hyggelig gave er hjemmelaget 
marsipan. Prosessen starter med å koke 
mandler til skallet løsner og deretter 
skolde alle mandlene (gni av skallet). 
Når de har ligget rundt én dag i ovnen 
på 50 grader og er gode og tørre, er 
det tid for neste steg: Første runde i 
mandelkvernen. I neste kvernerunde 
blandes melis inn i mandelmassen slik 
at den blir godt blandet. Siste og det 
mest grisete steget: Ha i eggeplommer, 
kna til blandingen har en god klebrig 
konsistens. Nå er det bare å sette i gang 
med å rulle marsipanen til små kuler og 
pynte med enten en non-stop eller med 
å dyppe i smeltet sjokolade.  

- Opplevelse
Du vet hva det er; vi bare minner 

om at det fortsatt er en greie. Middag. 
Kinokveld. Fjelltur. Sykt digg kveldsmat 
hvor du har stekt hjemmebakt brød 
etter artikkel på side 22. You name it.  
Klisjé? Ja. Fortsatt veldig hyggelig? 
Jepp. 

Alt kan ikke lages hjemme. Derfor 
presenteres det her en liten liste 
over forslag til fine julegaver som 
kan kjøpes i nærheten. Tanken er at 
dette enten er forbruksvarer som gir 
et positivt bidrag til verden, eller bare 
kule ting som varer lenge og kanskje 
til og med er brukt fra før. 

- Humanitær julegave
Geit. Gris. Fornybar energi. 

Hos Kirkens nødhjelp får du fine 
donasjonskort i posten. Eller så 
kan du gi bort en bildekalender 
fra Regnskogfondet og støtte 
artsmangfoldet. Passer fint til den 
som “har alt”, for de trenger jo ikke 
mer.

Tips: Samarbeid med søsken, 
slik at hvert familiemedlem får én 
slik gave. Da blir det litt mindre 
kjøpepress, samtidig som man slipper 
at en lillebror kun får slike.

- Kaffe
Kaffe er godt. Det finnes noen 

sjeler der ute som ikke enda har 
oppdaget denne fantastiske drikken, 
men du har garantert venner som 
setter pris på å få fersk kaffe i gave. 
Dette er spesielt kjekt å huske på 
når du står der og svetter noen timer 

før stengetid den 23. desember, for da 
ender kaffegaven opp med å være på sitt 
ferskeste når den havner under treet. 

Da kan du kjøpe den hakket mer 
fancy varianten hos Meny, eller ta turen 
innom for eksempel Jacobsen & Svart, 
Etikken, Kaffebrenneriet eller Te- og 
Kaffehuset (anbefales), som alle finnes 
spredt utover Midtbyen. 

- ”Mer kål, mindre jål”
Dette er en kokebok skrevet av Per & 

Richard, trønderne som har grunnlagt 
de to Persilleriet-restaurantene i 
Midtbyen og på St. Olavs, og som drifter 
Hagen på Bakklandet i dag. Slik tittelen 
avslører går det mye i vegetarkost, hvor 
de har fokusert på enkle retter som du 
kanskje ikke har hørt om, men burde 
ha hørt om: Kikertpannekaker, falafel, 
kålaffel, hummus og så videre. Kål har 
som kjent en kilopris på omlag 0 kroner, 
så det er flust av retter som passer en 
studentlommebok perfekt. I tillegg 
smaker det digg, noe som også trekker 
opp. 

- Restekjærlighet
Dette er kanskje den viktigste 

kokeboka du kan ha. Den handler om 
hvordan du lager god og spennende 
mat fra gårsdagens litt uinteressante 
rester. Denne boka har potensiale til å 

redusere matutgiftene en god del. Noe 
studentlommeboka igjen bejubler.

- Tordenskiold Antikvitetshus 
og Sirkulus

To av byens bruktsjapper. 
Antikvitetshuset inneholder 
overraskende mye kult, og til en pris 
som gjenspeiler at butikken drives av 
et gammelt ektepar som ikke bryr seg 
om å gå så altfor mye i overskudd. Du 
finner dem i det digre, oransje huset i 
Fjordgata, like ved siden av broen som 
går til togstasjonen. I andre enden 
av Midtbyen kan du finne Sirkulus, 
kanskje den beste bruktsjappa i byen. 
Den ligger i Kjøpmannsgata og har en 
møbelavdeling i 3. etasje som veldig få 
vet om.

… Og forresten:
Glossy, uresirkulerbart gavepapir er 

veldig 2013. Akkurat som at det finnes 
plastposer som kan brukes flere ganger 
– aka. bærenett – går det an å pakke 
inn gaver i tøystykker (f.eks. en liten 
juleduk) og knyte med silkebånd. En 
annen løsning er å bruke brunt bokpapir 
eller gjenbruke avispapir. Julegaver til 
Gløskompiser kan pakkes inn i gamle 
øvinger, eksamensbesvarelser og 
labrapporter.

Kjøpe 

28
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Som noen kanskje har fått med seg, 
har det begynt å bli kaldt, mørkt og trist 
ute. Dette fenomenet som vi kaller vinter 
fører ofte med seg tragiske ting som 
eksamensperiode, slaps, is og Åre-angst, 
men er til gjengjeld også en ypperlig 
anledning til å sitte inne og kose seg med 
en skikkelig vinterøl!

Hva er vinterøl? 
Vinterøl er ingen bestemt øltype, 

men er kort og godt et øl som er spesielt 
godt om vinteren. Det er gjerne et noe 
mørkere, tyngre og søtere øl, ofte også 
med litt høyere alkoholprosent som 
hjelper til med å få varme i kroppen. 
De er oftest maltdrevet med tunge, 
komplekse maltaromaer som med sin 
sødme balanserer alkoholen. Dette er øl 
som passer ypperlig å drikke rolig foran 
peisen med litt nøtter og sjokolade, 
mens man ser ut vinduet på stormen 
som raser utenfor, og filosoferer over de 
store spørsmålene i universet.

De fleste store ølnasjoner har 
utviklet forskjellige vinterøl, der det 
mest kjente i Norge er juleøl. Moderne 
norsk juleøl kan ta mange former, men 
er gjerne på rundt 6,5 %, rødbrunt, med 
preg av karamell, ristet brød, tørket 
frukt og sjokolade. Mikrobryggerier 
har også begynt å eksperimentere med 
andre stilarter til jul, og her finner 
man mye spennende. Mange av disse 
er i tillegg krydret med forskjellige 
typer julekrydder. Bayer er også noe 
nordmenn drikker mer av om vinteren 
enn om sommeren, som med sin brød-, 

kjeks- og karamellaktige smak og 
sødme føles mer passende enn Pilsner 
på denne tiden av året.

Fra alle verdens land
Andre land har forskjellige andre 

varianter, som Tyskland, der blant 
annet de tyngre Bokkølene tradisjonelt 
har blitt produsert for å drikkes om 
vinteren. Doppelbock og Eisbock er 
begge store, tunge maltbomber av 
noen øl, med svært komplekse smaker 
og aromaer som ristet brød, karamell, 
tørket frukt og generelt et vinøst preg 
og en varmende alkoholtone. Om 
vinteren ser man fortsatt disse øltypene 
gjerne i en enda mørkere utgave under 
navnet Winterbock.

Belgierne har selvfølgelig også 
sine varianter, der særlig Dubbel og 
Quadrupel er fine vinterøl. De har 
begge et vidt spekter av halvmørke 
aromaer, som karamell, knekk, nøtter, 
sjokolade, kandis, og en kompleks 
fenolisk krydderkarakter fra gjæringen. 
Quadrupel-stilarten lages gjerne i 
Belgia som juleølet til mange bryggerier 
der, og med sine voksne 8 % og oppover 
burde det være nok til å varme de fleste.

Britene, med sitt høstvær året rundt, 
drikker også flotte vinterøl (hele året). 
Fine øltyper som Porter og Brown 
Ale, med sitt tydelige karamellpreg 
og lett til middels røstet sjokolade 
og kaffekarakter, passer flott om 
vinteren. Tyngre ting, som Imperial 
Stout, er også godt. Denne ølstilen, 
som opprinnelig utviklet seg som et 

eksportprodukt til de russiske tsarenes 
hoff, er en kjempetung, kjempemørk 
og kjempesterk smakseksplosjon. 
Sjokolade, karamell, kaffe, lakris, brent 
malt og aske er ting man finner her.

Skottene, som er velkjent for kulde, 
regn og depresjon, har sine egne 
varianter. Scottish Strong Ale, eller 
bare Wee Heavy, er kongen av disse 
og et fantastisk vinterøl. En tung, 
kraftig, søt og kompleks maltaroma er 
ryggraden, med preg av karamell, toffee, 
Braveheart, tørket frukt, sekkepiper og 
hint av en uavhengig røstet karakter. 
Den eneste måten å toppe noe sånt på 
er ved å avslutte kvelden med en god 
maltwhisky.

Hvor får jeg tak i godt vinterøl? 
Siden stort sett alle øl som er omtalt 

her vil være over 4,7 %, må man enten 
på polet, gå til en god ølbar eller lage 
det selv. Vinmonopolet er veldig 
flinke til å ta inn en lang rekke med 
sesongprodukter som juleøl - fra inn- og 
utland. Mange av de andre øltypene som 
er nevnt er ting man får tak i hele året. 
Se om ølstilen er nevnt på etiketten en 
plass eller bare spør deg fram!

ØlKom anbefaler: Vinterøl
TEKST ULRIK W. BJERKELI

D
et var gresselig kaldt. Det snedde, og det begynte 
å bli mørke kvelden. Det var da også den siste 
kvelden i året, nyttårskvelden. I denne kulden 
og i dette mørket gikk det en liten, fattig pike, 

barhodet og med bare føtter gjennom gatene. Ja, egentlig 
hadde hun hatt tøfler på seg da hun gikk hjemmefra, men 
hva hjalp det? Det var noen riktig svære tøfler, så store at 
moren hennes hadde brukt dem den siste tiden, og den lille 
piken mistet dem da hun skyndte seg over gaten, akkurat 
idet to vogner fòr forbi i voldsom fart. Den ene tøffelen klarte 
hun ikke å finne igjen, og den andre tok en gutt og løp sin vei 
med. Han sa at han ville bruke den til vugge når han selv fikk 
barn.

Og der gikk den lille piken med de bare, små bena, som var 
røde og blå av kulde. I et gammelt forkle hadde hun en mengde 
svovelstikker, og en bunt gikk hun med i handen. Ingen hadde 
kjøpt noe av henne hele dagen. Ingen hadde gitt henne en 
eneste liten skilling. Sulten og forfrossen gikk hun der og så 
ulykkelig ut, stakkars liten. Snefnuggene falt i det lange, gule 
håret som krøllet seg så pent i nakken, men slikt tenkte hun 
ikke det minste på. Ut av alle vinduer skinte det lys, og det 
luktet så deilig gåsestek i gaten, for det var jo nyttårsaften - ja, 
det tenkte hun på.

Borte i en krok mellom to hus - det ene stakk litt mer 
fram i gaten enn det andre, satte hun seg og krøket seg godt 
sammen. De små bena hadde hun trukket oppunder seg, 
men hun frøs mer og mer, og hjem torde hun ikke gå, for hun 
hadde jo ikke solgt noen svovelstikker. Ikke hadde hun fått 
en eneste skilling heller, og faren kom til å slå henne. Kaldt 
var det hjemme også, for de bodde oppunder taket, og der pep 
vinden inn, enda det var dyttet med strå og filler i de største 
sprekkene. De små hendene hennes var nesten døde av kulde. 
Å - så godt som en liten svovelstikke ville gjøre! Om hun bare 
våget å dra en ut av bunten, ripe den mot veggen og varme 
fingrene! Hun trakk en ut, og ritsj! som den futtet og brant! 
Luen var varm og klar som et lite lys da hun holdt handen 
omkring den. Det var et underlig lys. Den lille piken syntes 
hun satt foran en stor jernovn med blanke messingkuler og 
messingrør på. Ilden brant så vidunderlig og varmet så godt. 
Å, så deilig det var! Den lille piken strakte allerede føttene 
fram for å varme dem også - da gikk flammen ut, kakkelovnen 
forsvant, og hun satt der med en liten stump av den utbrente 
svovelstikken i handen.

Hun ripet av en ny, den brant og lyste, og der hvor lysskinnet 
falt på muren, ble den gjennomsiktig som et stykke flor. Hun 
så helt inn i stuen, hvor bordet sto dekket med skinnende hvit 
duk og fint porselen, og en stekt gås sto og dampet så deilig, 
fylt med svisker og epler. Og det herligste av alt var at gåsen 
hoppet ned fra fatet og vraltet bortover gulvet med gaffel og 
kniv i ryggen, helt bort til den lille piken kom den. Da sloknet 
svovelstikken, og så var det ikke noe annet å se enn den tykke, 
kalde murveggen igjen.

Så tente hun en ny. Da satt hun under det vidunderligste 

juletre. Det var enda større og finere pyntet enn det hun 
hadde sett gjennom glassdøren hos den rike kjøpmannen 
siste julekveld. Tusen lys brant på de grønne grenene, og 
farveglade bilder, slike som de pynter i butikkvinduene med, 
tittet ned på henne. Den lille piken strakte begge hendene 
i været - og da sloknet svovelstikken. Alle julelysene steg 
høyere og høyere, og nå så hun at de var de klare stjernene der 
oppe. En av dem falt og laget en lang ildstripe på himmelen.

“Nå døde et menneske!” sa den lille piken, for gamle mor 
hadde sagt at når en stjerne faller, så går en sjel opp til Gud. 
Mormor, som nå var død, var det eneste menneske som hadde 
vært snill mot den lille piken.

Hun strøk igjen en svovelstikke mot muren. Den lyste opp 
rundt om, og i skinnet sto gamle mormor, så klar, så strålende. 
Så mild og god.

“Mormor” ropte den lille piken. “Å, la meg få være med 
deg! Jeg vet at du er borte når svovelstikken går ut, borte 
akkurat som den varme kakkelovnen, den deilige gåsesteken 
og det store, vakre juletreet!” Og så strøk hun fort av alle de 
svovelstikkene som var igjen i bunten, for hun ville holde på 
mormoren. Og svovelstikkene lyste med en slik glans at det 
ble lysere enn midt på lyse dagen. Mormor hadde aldri vært så 
vakker før, og så stor. Hun løftet den lille piken opp på armen 
sin, og de fløy i lys og glede, så høyt, så høyt. Det fantes ingen 
kulde mer og ingen sult og angst - de var hos Gud.

Men i kroken ved huset satt den lille piken og var død da 
den kalde morgenen kom, hun var frosset i hjel den siste 
kvelden i det gamle året. Hun satt der med røde kinn og et 
smil om munnen.

Nyttårsmorgenen gikk opp over den lille døde, som satt 
der med svovelstikkene sine. En bunt av dem var nesten brent 
opp. Hun har villet varme seg, sa folk. Ingen visste noe om 
alt det vakre hun hadde sett, og om hvordan hun var gått 
sammen med mormor inn til nyttårsglede i stråleglans.

Tips!
Juleøl fra vinmonopolet spesielt 
anbefalt på ØlKoms juleølsmaking:
1. Midtfyns Jule Stout
2. Kinns Tomasmesse
3. Mikkelers Via Til Fra
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Piken med 
svovelstikkene

Et eventyr av H.C. Andersen
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Ny hyrd om seg 
selv: «Vært borti 
litt av hvert».

Kvinnelig 
fjerdeklassing: 

“Jeg drømmer 

om Frank 
Mauseth”

Ny hyrd på Vannmagasin-intervju: - Hvordan gikk det 

med Petter (ny viseknekt)?
- Han gjorde det ganske skarpt, men han tok 

ikke like mange pushups som deg, svarer 

Vannmagasinets reporter.
- Det er det ingen som gjør, sier hyrden, idet ryggen 

hans forsvinner ut døren.

Samme tequila 
sunrise: “Den var 
syyykt god, den 
skal jeg drikke 

HVER dag!”

“I don’t touch the blacks” - Vannmagasinet-fotograf Alexandre om fotoinntstilinger.

Full fjerdeklassing med venner 
kræsjet halloweenfest på Berg, 
for så å kline med 4-5 stykker 
hun nettopp hadde møtt.

God kjemi også mellom gammelt 
EMIL-styremedlem og Placebo-

styremedlem.

Nåværende hyrd 

koste seg på hyttetur, 

med en onlinefyr fra 

hytta ved siden av.

Styrefest:

Kvinnelig andreklassing 
bedrev knebøy og uttøyning 
på lesesalen. Da hun sto med 
fua i været kom det en ukjent 
mannlig medstudent inn. Han 
sa hun bare måtte fortsette 
treningsøkten.

Søte toner mellom kvinnelig 
EMILstyremedlem og mannlig 

Smørekoppstyremedlem ved flere 
arrangementer i slutten av oktober. 

Smørekopp observert idet han 
forlot EMILers hus søndag morgen 
etter jubileumsball, og de to møtte 

lepper ved flere anledninger på 
Laavephaesten. 

Nyvalgt mannlig EMIL-
styremedlem har allerede 
funnet tonen med kvinnelig 
Placebo-styremedlem. Viktig å 
holde tradisjonen ved like! EMIL 
og Placebo 4-ever!

Smøregutt og EMILjente sparte på vannet og dusjet sammen. Hun var ikke alene: 3 av 7 i gamle styret sparer vann på samme 
måte.

Hørt på 
Komitélederhyttetur 

under en omgang Alias: 
“Hva kalles effekten 

som gjør at alt går til 
helvete?” “Klimahus!” - 

Ny Viseknekt

Hørt på vors før 
Sjungomfest, det 
lages tequila sunrise: 
“Jeg fyller resten 
av tequilanen i 
appelsinjusen for 
å gi meg selv en 
overraskelse i morgen 
tidlig”.

Konklusjon etter overraskende god saft på grøtfredag: Saften er som været, vi hadde ikke hatt noe å snakke om hvis den alltid var 
bra.

Samtlige 
single i det 
gamle styret 
sikret seg 
en hook-up 
på styrefest.

VELDIG god 

stemning 
mellom nyvalgt 

kongsknekt og 

Smøregutt. 

           og en fantastisk joule!MediaKom ønsker deg en god eksamensperiode
Forslag til poengsystem: Hver person som svarer riktig får 1 poeng 
per person som svarer feil. Så hvis to av fem svarer riktig, så får hver 
av de to 3 poeng. Taperen må teste en oppskrift på side 27-29, for 
eksempel brente mandler, og ta med på grupperommet i morgen!

1. Hva hadde de tre vise menn med som gaver til Jesusbarnet?
2. Hvorfor feirer den gresk-ortodokse kirke jul 6. januar?
3. Hvilken kjent sketsj som vises på norsk TV ved juletider har fått plass i 

Guiness rekordbok som den mest repeterte TV-sketsj noensinne?
4. I hvilken bok i Bibelen står Juleevangeliet skrevet?
5. Krumkaker er kjærkommen julebakst og en viktig tradisjon for mange. 

Når ble krumkakejernet først tatt i bruk?
6. Når ble det vanlig å ha juletrær i norske hjem?
7. Sangen Do They Know It’s Christmas? ble i november 2014 spilt inn i en 

ny utgave. I hvilket år ble den opprinnelige sangen skrevet og utgitt?

Fasit: 
1. Gull, røkelse, myrra.
2. Fordi de følger den Julianske 

kalenderen, som på grunn av flere 
skuddår ligger 13 dager bak den 
Gregorianske, som vi bruker.

3. Grevinnen og hovmesteren.
4. Lukasevangeliet (kapittel 2, vers 

1-20).
5. På 1600-tallet.
6. På 1870-/1880-tallet. Skikken 

oppstod på 1500-tallet i Tyskland, 
men det første juletreet ble ikke 
observert i Oslo før i 1820-årene.

7. 1984 (riktig hvis du klarer å gjette at 
det var på 80-tallet)

Læringsutbyttet øker ved små og hyppige pauser. Hvorfor ikke bruke pausen til en informativ 
quiz med kollokviegruppen? Denne setter dere garantert i julestemning!

Julequiz



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
- To, Danmark (tre kabler) og Nederland (én kabel). I tillegg 

planlegges kabler til England og Tyskland, samt utvidelse til 

Danmark.

- Faseovergang direkte fra fast stoff til gass, uten å gå innom 

væskeform. Skjer under trippelpunktet, altså vanligvis ved 

svært lave trykk. Tørris (CO2 i fast form) gjør derimot dette 

ved 1 atmosfære. 

- Rundt 450 kg. Lavest i Europa ligger Polen med 233 kg, og 

Luxemburg på topp med 760 kg per år.

- 5 milliarder dollar, eller 30 milliarder kroner. Det tilsvarer 

prisen på ca. 1200 stykk av de nye 3,2 MW-vindturbinene på 

Ytre Vikna. Eller to atomkraftverk.

- Bambus, som er et usedvanlig bærekraftig materiale. Bare i 

løpet av den korte dyrkingstiden på 4-6 år har planten rukket 

å ta opp den samme mengden CO2 som et eiketre klarer på 

århundrer. 

EM
IL
-in

ge
ni
ør
sp

ill
et Teknologi: Hvor mange land har Norge HVDC-kraftkabler til?

Naturvitenskap: Hva er sublimasjon?

Klima: Hvor mye avfall kaster hver nordmann i året? 

Energibruk:  Hvor mye koster energitapene fra elektronikk som 
er glemt i stikkontakten til amerikanske husstander hvert år?

Ymse: Hva er navnet på den tykkeste og høyeste typen 
gress?

EMIL-ingeniørspillet

Elgen observerer
... at det nærmer seg jul
... at det nærmer seg eksamen enda mer
... at med eksamenstipsene fra Mari går det fint
... at eksamenstiden på høsten går fort over
... at det betyr snart 2015
... at nyttårsforsettene dine kan inneholde miljømål!
... at Bambus er et bærekraftig materiale
... at det produseres omlag 300 millioner tonn plast i året
... at bare en plastflaske i havet tar 450 år å bryte ned
... at en glassflaske har nedbrytningstid på hele én million år
... at FNs klimapanel har kommet med en ny rapport
... at EMIL må handle!
... at “We can do more”!
... at det landet en europeisk sonde på en komet forrige uke
... at den har kamera tilsvarende en utgått Nokia-mobil
... at sonden allerede har flatt batteri
... at Lisa Lorentzen derimot holder seg godt
... at Eulertallet e ble omtalt første gang i 1618
... at Euler ble født først i 1707
... at Mannen ENDA ikke har falt
... at krydderprodusenten Black Boy får lite pepper sitt navnevalg
... at generalforsamlingen var morsommere enn i fjor
... at kanskje fordi de hadde ølsalg
... at kanskje fordi de hadde mange filmer
... at EMIL dermed har fått et nytt styre
... at ny Kongsknekt er Heidi Snemyr, Viseknekt fra i år
... at Heidi oppgav MediaKom som favorittkomité i utspørringen
... at vi liker henne ganske godt vi også
... at Vannmagasinet ønsker våre nye redaksjonsmedlemmer velkommen
... at Synnøve takker for seg som grafisk redaktør: MediaKom er kult!
... at vi kommer til å savne henne
... at  Ina også gir hatten videre, og at hun kommer til å savne MediaKom
... at så mye at hun kanskje kommer tilbake 
... at vi ønsker alle EMILere lykke til med eksamen!


