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Hilsen fra Styret
Hei, flotte EMILere!

Nå er vi alle forhåpentligvis godt i gang med semesteret, og vi håper at
dere i førsteklasse har fått et godt inntrykk av EMIL og av Trondheim
som studieby så langt denne høsten. Vi ønsker å takke fadderbarna,
fadderne og komiteene for en helt fantastisk fadderperiode. Uten
dere hadde vi ikke fått en så god start på et relativt langt studieløp.
Når det er sagt, så er det med studiet vi går på viktig å passe på
at man får litt sosiale tilskudd i hverdagen, og det er akkurat det
frivilligheten sørger for. Vi håper at du, uansett årskull, engasjerer
deg og ikke minst benytter deg av det unike tilbudet vi har her i
Trondheim.
Varme klemmer fra EMIL-styret!
PS: Vi sees på generalforsamlingen 29. oktober.

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

Leder
Hei, og velkommen til den nyeste utgaven av Vannmagasinet!
Det nye skoleåret bringer ikke bare med seg en heidundranes
flott førsteklasse, men også et aldri så lite maktbytte i MediaKom:
Bård setter seg rolig ned i ko-redaktør-/gurustolen og sender
redaktørpinnen videre til lille meg. Det er både skummelt og
spennende, og jeg vil gjerne – om det er lov å si – få takke for at
Vannmagasinet tar min redaktorielle jomfrudom. Det er en rå
mulighet til å komme nærmere de nydelige menneskene i avisen
og til å knytte EMIL enda hardere fast i hjertet mitt. Jeg lover å
gjøre mitt beste for å nyte det!
Videre vil jeg gjerne gratulere Bård og Matthias med
velfortjente utnevnelser som Æres-EMILere. Det gjør meg så
ufattelig glad å vite at vi har folk som dere på linjen. EMIL hadde
virkelig ikke vært det samme uten alle som engasjerer seg, og dere
er kremen blant dem.
Når vi snakker om bra folk, så håper jeg alle i førsteklasse
har funnet seg godt til rette her på Gløs. Vi vet alle at det er hektisk
å begynne på NTNU, og nå som UKA kommer og stjeler skoletid
så går vi nok en intens eksamenstid i møte. Jeg regner med at det
blir en solid dose skippertak på de fleste, men jeg vil gjerne at dere
skal vite at det blir bedre. Etter mye blod, tårer og kaffe, så går du
plutselig ut av siste eksamen, fuglene kvitrer og livet er ganske OK.
I hjertet ditt banker det en rar stolthet over at du klarte å skjønne
det meste av eksamen, på tross av alle de gangene du gikk ut på en
torsdag når det er forelesning fredag klokka åtte, og det er akkurat
da du er glad du tok deg tid til alle de konsertene du egentlig ikke
hadde råd til. Om du er like fornøyd når karakterene kommer er en

annen sak, men innen den tid har du andre ting å bekymre deg over.
Jeg håper i hvert fall at dere nye skjønner dere litt på
hvordan studentlivet her i Trondheim henger sammen. Det er mye
gøy å være med på i bartebyen og på EMIL, og nå som det ryktes
om både nye komiteer og rekorddeltakelse på opptakene til de
etablerte komiteene, så er det enda vanskeligere enn før å kjede
seg. Vi i MediaKom gleder oss til å bli enda bedre kjent med både
nye og gamle EMILere og håper at mange nye ansikter tar turen
på et av møtene våre i høst. Jeg har fått høre at folk tror de for
eksempel må være flinke til å designe for å kunne bidra i avisen,
men der tar de skammelig feil. Vi har en helt rå designer som fikser
det slik at både små og store tilskudd til avisen blir rene og pene når
de kommer på trykk. Så send inn alt dere
har lyst til (plz ingen dickpics da), så er
det godt mulig at ditt navn er å finne i
neste utgave av den vakre blekka vår.
Vel, nok om meg og mine tanker,
vi har masse moro å komme igjennom.
Blant annet har vi fått et eksklusivt
intervju med Vijay, funnet en forklaring
på hva i svarte solfaktor er, fått reisebrev
fra Tyskland og masse annet spennende.
Kos dere med avisen!
- Adrian Bogen Skibelid,
nybakt redaktør.
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REGNSKOGPROSJEkTET

Watts up
Energinyheter
TEKST BÅRD HAGA BRINGELAND OG MARTIN LILLEBOO

VOLKSWAGEN HAR BLITT AVSLØRT
I Å JUKSE SEG UNNA MILJØKRAV OM
NOX-UTSLIPP. Dette har de klart ved å
programmere bilens computer til å gå inn i
en form for sparemodus når den oppdager
at den utsettes for et kjøremønster som er
typisk for test-anlegg. Dette ble oppdaget i
en tilfeldig kontroll utført av International
Council on Clean Transportation, som
testet tre tilfeldig valgte bilmodeller. VW
sin toppsjef har måttet gå av som følge av
avsløringen.

NATT TIL DEN 21. SEPTEMBER VAR
SPOTTPRISEN PÅ STRØM I TEXAS
IKKE BARE VELDIG LAV, MEN FAKTISK
NEGATIV 8,52 USD. Man ble altså betalt
for å bruke strøm! Dette skjedde selvsagt
ved gode vindforhold, på grunn av at Texas’
vindfarmer kun selger strøm til sine egne
statsboere og man får subsidiert 23 $ per
MWh produsert.

SHELL AVSLUTTER LETINGEN ETTER
OLJE I ARKTIS og trekker seg ut av
sitt leteområde nord for Alaska etter
å ha investert et beløp tilsvarende 60
milliarder norske kroner i letekostnader.
Annonseringen kommer etter mange
feilslåtte prøveboringer, og et økende
internasjonalt press om å gi opp videre
leting. Greenpeace, en rekke andre
internasjonale miljøorganisasjoner,
Hillary Clinton og paven har vært blant
Shells største motstandere i saken.

APPLE TAR STEGET INN I BILMARKEDET
ved å sette 1800 ansatte til å jobbe fulltid
med å utvikle det som skal bli Apples
første elektriske bil. Målet er ferdigstilling
i 2019, men lanseringsdatoer for dyre,
høyteknologiske nyvinninger har en
tendens til å flytte på seg.

FRA OLJEN TIL GASSEN: Fra september
tjener Norge mer på eksport av gass enn
olje, på grunn av den stabilt lave oljeprisen.
Den norske gassen selges hovedsakelig til
Storbritannia, Nederland og Tyskland, der
markedene er noe stabile. Det er uenighet
om hvordan dette skal endre seg framover,
men administrerende direktør i Rystad
Energi mener at oljen igjen kan bli størst
allerede i 2017.

TEKST JARAND HOLE, MILJØKOM

O

pprinnelig dekket regnskogen 13 prosent av
planeten vår, men vi har ødelagt over halvparten
siden andre verdenskrig. Det som tok jorden
100 millioner år å skape, har vi brukt 60 år på å halvere.
Regnskogen gir liv til 260 millioner mennesker og
kanskje så mye som 80 prosent av landjordas dyre- og
plantearter. Likevel blir den ødelagt i et vanvittig tempo,
og konsekvensene er katastrofale. Verdens skoger og
jordsmonnet under den lagrer rundt 650 milliarder
tonn karbon. Dette er mer karbon enn det som finnes i
atmosfæren! De årlige utslippene fra avskoging tilsvarer
de årlige utslippene fra alle verdens biler. Å bevare
regnskogen er dermed helt avgjørende for å bremse
globale klimaendringer.
I år går TV-aksjonen til Regnskogfondet, og EMIL
har slengt seg på! MiljøKoms regnskogprosjekt har
som mål å sette klima på dagsordenen ved å fokusere
på regnskogens situasjon i dag, hvilke utfordringer vi
står overfor og hvordan dette påvirker alle mennesker
på jorden. Vi ønsker å nå ut til flest mulig, vi ønsker å
skape en snakkis, men mest av alt ønsker vi at folk skal
lære. Kunnskap og innsikt er det som må ligge til grunn
for handling. Om NTNUs studenter kan lære og forstå
hvorfor vi burde ta vare på kloden vår, og samtidig
hvordan – da snakker vi! Det er her det begynner, og så
kommer holdningsendringer og handlingsendringer.
Torsdag 15. oktober kommer blant andre Nina Jensen,
leder av WWF Norge, og Dag Hareide, tidligere leder av
Regnskogfondet,t for å snakke om hvorfor og hvordan

vi skal redde regnskogen. Nina skal snakke om hvorfor
det er viktig med biologisk mangfold og hvorfor vi skal
ta vare på klimaet, fra et biologisk standpunkt. Dag skal
fortelle mer om hvorfor vi har et ansvar, og også hvordan
Regnskogfondet jobber for å redde det som er igjen av
regnskogen. Det kommer innslag fra studenter som har
vært i peruansk Amazonas og har historier som de vil
dele med oss. Det vil også bli en sofadiskusjon med en
EMILer som ordstyrer.
På dette foredraget kan vi vise NTNU, Trondheim og
hele Norge at EMIL er en forening som bryr seg og som
engasjerer seg! NRK kommer for å lage en reportasje som
vises på TV-aksjonens hovedsending den 18. oktober.
Sammen skal vi fylle R1 og lære oss å kjenne klodens lunger.
Vel møtt til foredrag og sofadiskusjon med Nina Jensen,
Dag Hareide og Pernille og Astrid fra Regnskoglinja ved
Sund folkehøgskole, torsdag 15. oktober klokken 10:15!
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Thea og jeg dro på Trondheims
koseligste plass: Baklandet Skydsstation
(anbefales til alle uansett henseende). Der
satt vi i nedoverbakke mens vi pratet om det
å sitte i nedoverbakke og det å være på en
date rigget av en linjeforeningsavis. Det hele
ble ganske meta med andre ord. Jeg anser
kvelden som en suksess, fordi jeg fikk vite at
Thea er fylkesmester i beer pong for Buskerud
og har en far som digger Bruce Springsteen.

Heidi
+
Edvardt

Ifølge “sugardaters” sine bloggsider
(jada, jeg googlet hvordan dating funker) vil
det å velge et interessant/spennende sted
som første date øke sjansen for at personen
faller for deg, så det var jo dette jeg håpet på
da jeg hørte at vi skulle bli spurt ut. Da var det
jo passende at jeg ble tatt med på Den Gode
Nabo av Edvardt. Man finner jo sjeldent noe
mer interessant enn gode samtaler over en
øl. Jeg var litt spent på hvordan dette skulle
arte seg, men jeg må absolutt si meg veldig
fornøyd med en hyggelig date! Jeg skjønner jo
nå at dating er undervurdert og helt ufarlig,
så det kan absolutt anbefales til alle om ikke
har prøvd det ut på en stund. Som flirtfair.
com så fint sier: “Er du singel, så må du passe
på å ikke bli for lat. Mer enn halvparten av
alle single har ikke vært på en eneste date de
to siste årene. Så det er nok lurt å bare sette i
gang!”. Words to live by, asså.

Petter
+
Ingvild

Daten med Ingvild startet med en
hyggelig, regnfull gåtur til Mormors Stue
i Midtbyen. Der fikk vi oss en plass ute på
terrassen under varmelampene. Vi spiste
nachos, tok et par øl sammen og koste oss i
den trivelige atmosfæren i den lille kafeen.
Ingvild er ei kjempetrivelig jente som
engasjerer seg i MiljøKom og i orientering
på NTNUI. Hun er full av humor og glede,
er lett å prate med og har mange kule
historier på lager. Vi pratet faktisk uten
ende fra skolen og hjem. På toppen av alt
fulgte hun meg hjem fra daten, og så sprek
som hun var så gikk hun hjem fra Solsiden
til Moholt! Hun er ei jente som dere gutta
absolutt burde ta seg tid til å bli kjent med
og som har mye å by på!

Maren
+
Jørgen
Henrik
+
Ann-Margrit

Mandag kveld, etter en lang dag
på lab, var jeg heldig nok til å bli invitert på
date av Ann-Margrit. Daten startet med en
fotoshoot foran hovedbygningen. Videre gikk
turen til Tyholttårnet, der vi kapret det siste
ledige bordet. Med utsikt over Trondheim i
høstmørket, og levende lys på bordet, var det
kjærlighet i lufta – helt til jeg påstod at AM
så ut som en lemur når hun så på utsikten.
Senere sammenlignet jeg også daten med en
bedpres, på grunn av den gode maten. Det
ble ikke godt tatt i mot ... Etter en og en halv
runde hadde romansen heldigvis tatt seg opp
igjen. Det eskalerte så mye at vi ble enige
om å kjøpe oss et hvitt hus med blå dør, stor
garasje og to biler. Jeg ble sjarmert rett inn
i det gode A4-liv. Da vi gikk hjem sammen i
stjerneskinn (det var én stjerne), var det klart
at det hadde vært en vellykket date.

Jeg hadde en veldig hyggelig date
med Jørgen. Det startet med at jeg fikk
melding tirsdag morgen der han inviterte
med på middag. Da jeg var ferdig på lab, stod
han klar utenfor og ventet på meg, og vi dro
sammen hjem til ham. Jørgen hadde planlagt
pannekaker. Det er livretten hans og en av
mine favoritter, så det kunne egentlig ikke
bli bedre. Siden jeg ikke er noe glad i eller
flink til å finne ut hva jeg skal ha til middag,
likte jeg godt at Jørgen hadde en klar plan på
det. Plusspoeng! Han var også en ordentlig
gentleman som holdt oppe døren for meg og
bar handlekurven. Plusspoeng! Pannekakene
ble ekstra gode med snål frukt fra Bunnpris
oppå. To plusspoeng for det! Romantikken ble
litt ødelagt av at alle Jørgen bodde sammen
med også var hjemme og klaget over osen fra
pannekakene, så litt minuspoeng der. Alt i alt
koste jeg meg veldig, og håper og tror Jørgen
også hadde det hyggelig!
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Erling
+
Malene

Mina
+
Tobias
På tirsdag fikk jeg en hyggelig
melding fra Tobias. Han informerte om
at vi skulle på minidate samme kveld, og
han kom med et koselig forslag om tur
langs Nidelven i det fine været. Jeg krysset
fingrene for at Håkon (kjæresten min) ikke
ville se på det som en for romantisk setting
og tenkte selv det ville være deilig etter 4
timer på kretslab.
Jeg utnyttet Remas tilbud på godteri og
kjøpte med en stor pose smågodt. Tenkte
det ville være hyggelig å ha noe å by på, og
hvis daten gikk tregt kunne vi i det minste
snakke om hva slags godteri vi liker (alltid
gøy å prate om!).
Da daten nærmet seg skiftet dessverre
Trondheims-himmelen, og det regnet
masse. Det var opphold i et par minutter,
så vi holdt oss til turplanen, men det tok
ikke mange minuttene før det begynte
å regne mye igjen. Vi gikk en koselig tur
gjennom Midtbyen, over Bakke bro, rundt
på Bakklandet og langs elven tilbake mot
Samfundet. Tobias var veldig hyggelig å
prate med og vi delte godteri. Praten gikk
lett, selv om vi ikke har pratet mye sammen
før. Jeg var litt sliten etter en lang dag, men
dette var en ypperlig avslutning! Og jeg
har tro på at hvis det ikke var for mye regn,
kunne turen blitt mye lenger. Vi avtalte også
neste date (at han skulle komme innom når
jeg jobbet på mattelab dagen etter), men
det gjorde han dessverre ikke … Men alt i
alt en fin opplevelse!

Etter en lang onsdag var jeg så
heldig å få gå på date med Malene. Vi møttes
i regnet foran hovedbygget, spente og klare.
Vi delte en paraply ned til Boxer, hvor vi til
vår skuffelse oppdaget at alle shuffleboardbordene var opptatt. Så vi tok oss en halvliters
pause. Etter en stund kom konkurranseånden
over oss, så vi fant ut at vi skulle utfordre
et annet par til shuffleboard. De sa nei. Vi
druknet våre sårede hjerter med en halvliter
til. Da ble ting bedre. Deretter følte vi
trangen til å se på en film, helst uten å måtte
ty til “Netflix og chill”. Beklageligvis stenger
kinoer tidlig på fredager, men heldigvis
hadde vi en plan B. Så vi dro opp til campus
for å se på film i et auditorium! Spenningen
var til å ta og føle på, men skuffelsen ble et
faktum da vi oppdaget at vaktmesteren låser
auditoriene på nattestid. Så vi tuslet hjem
etter en alt i alt veldig koselig kveld. For selv
om vi verken fikk spilt shuffleboard eller sett
på film var selskapet upåklagelig, og det er
det viktigste.
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Plastiglomerat
Ifølge Worldwatch Institute
slippes det ut mellom 10 og 20
millioner tonn plast til verdenshavene
hvert eneste år. Noe av plasten har over
årenes løp hopet seg opp på en strand i Hawaii,
hvor det etter rutinemessig bålfyring (og muligens
litt lava-eksponering) har oppstått en sammensmeltning av plast, sand og organisk avfall. Denne
“bergarten” ble oppdaget på en strand ved navn Kamilo
Beach og fikk navnet plastiglomerat i 2012. Plastiglomerat
er så solid at det kan overleve som en fossil bergart i
jordens geologiske historie. Dette betyr at besøkende
romvesen-arkeologer kan besøke Tellus om
1 000 000 år, og måle dybden ned til nærmeste
plastiglomerat-lag for å tidfeste når det
fantes intelligent liv her. I alle fall
intelligent nok til å produsere plast.

TEKST OG BILDE EIRIN BYE

Jeg har blitt spurt av flere i ettertid om hvordan det var
i Kina i sommer, og det den mest passende responsen
jeg kan komme med er nok at det var ganske unikt.
Det startet med at taxisjåføren ikke snakket ett ord
engelsk og satte meg av et annet sted enn dit jeg hadde
tenkt meg da jeg ankom, og så spiste minibanken
kortet mitt dagen etter. Noen dager var det så varmt at
det ikke var noe vits i å oppholde seg ute, og det er jo
helt stappfullt med både luftforurensning og kinesere
i Beijing ... Men så er det jo gøy også, da! Det eneste
virkelige kultursjokket jeg fikk var tross alt da en av
de lokale studentene hadde valgt “Svarte mennesker
i kinesiske byer” som tema for prosjektoppgaven
sin i faget om urban utvikling, som hun presenterte
siste skoledag med slides som forklarte hvordan
svarte menn fra Afrika blant annet kom til Kina for
å stjele damene der. Kulturforskjellene er innimellom
åpenbare, og delikate emner som rasisme og hva
som anses som vanlig høflighet får seg en oppvekker
når man besøker verdens nye økonomiske stormakt.
Dessuten er det ganske sjukt å se med egne øyne hvor
voldsom byggeaktiviteten faktisk er der borte.
Etter jeg fikk innvilget stipend fra IME-fakultetet
(utlyst på Innsida i april – alle IME-studenter kan
søke) som dekket skolepenger og reisekostnader, ble
plutselig sommerplanen min for i år å delta på Renmin
University of China sin sommerskole. Det anbefales,
så jeg reklamerer litt nå så du som leser dette i hvert
fall er klar over tilbudet. RUC er et av Kinas mest
anerkjente universiteter, og når jeg fikk innvilget
plass fikk jeg tilgang på en lang liste med spennende
fag hvor problemet var kun det å måtte velge bare
tre. Mange meritterte forelesere fra Kina og resten
av verden var leid inn for å skape en prestisjetung
internasjonal sommerskole. De er gode på det i Kina;
de liker status og ting som er litt råflotte. Da jeg kom
i gang viste det seg å være kanskje litt mye med tre
fag, men jeg fikk kjenne smaken av Asia med lange
skoledager og at livet fint kan leves inne på campus.
Der har du jo det som trengs: dagligvarer, restauranter
og kantiner, treningsfasiliteter og basseng, bank og
ikke minst en RUC giftshop. Like utenfor campus er
det heller ikke langt til nærmeste karaokebar eller
KFC, så det meste av grunnleggende behov dekkes.
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Moskus
Foruten å ha lært hvordan Kina har klart å bygge så sinnsykt store
byer og utviklet landet i en fart som ikke ligner noe, i det nevnte faget
“Urban utvikling i samtidens Kina”, tok jeg også et spennende fag om
kulturforskjeller og HR-ledelse, og et fag om klimaforandringer og
utviklingen i arbeidet mot et globalt klimasamarbeid med vekt på det
kommende Paris-toppmøtet i desember. I sistnevnte fag var foreleseren
en lokal professor fra RUC, som var aktivt med i arbeidsgruppen som
jobber med Kinas bidrag til dette. Vinklingen på forelesningene var
interessante i seg selv, da han la svært tung vekt på historisk ansvar og
akkumulerte utslipp, og ikke så mye på at Kina i dag soleklart er den verste
utslippsynderen med en økende graf mot 2030 grunnet videre planlagt
industrialisering. Samtidig er de blitt verdensledende på å utvikle og satse
i storskala på fornybar energi, og det er jo for første gang i historien at
de i det hele tatt deltar i klimasamarbeidet! Jeg har om ikke annet blitt
enda flinkere på å skrive essays og argumentere for at det er flere sider
ved samme sak etter flere år på Gløs med “men LF sier at ...”. Foruten å
leke kjendis på flere av de Beijing-nære turistattraksjonene, fikk jeg med
meg en heisatur til indre Mongolia i løpet av den måneden jeg var der.
Visste du at de fyrer med tørket kubæsj for å holde varmen om vinteren
der ute? Hadde kanskje aldri lært det om jeg ikke hadde fått avslag på
sommerjobbsøknadene mine i år, og ikke dro til Kina i stedet. Litt flaks
må man jo ha!

Moskusen er et stort, tettbygd
geitedyr med toppfart på 60
km/t. Dyret ble satt ut i norsk natur
første gang i 1925 etter at det ble funnet
ryggvirvler av moskusdyr på Dovre i 1913.
Stammen ble jaktet på og utryddet under andre
verdenskrig. Mye bedre å sette ut en liten stamme
enn å måtte oppbevare alt i hermetikkbokser! De ble
satt ut på nytt i 1947, og i dag lever det rundt 200 dyr i
Norge. Når moskusen blir redd, vil den stille seg i en sirkel
oppe på en topp, med alle de spisse horna vendt utover,
og alle de forsvarsløse barna i midten. Dette fungerer
kjempegodt mot rovdyr, men grusomt dårlig når
dyret blir oppskremt av tordenvær. Som en følge
av dette døde 24 % av den norske stammen
av lyn i 1978. De fikk seg litt av et sjokk,
deeer altså! Moskusen sliter forøvrig
også med lungebetennelse.
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Nexans Norway er stolt
hovedsponsor for

Kabelinstallasjon før og nå. I løpet av vår 100-årige historie har vi produsert og installert om lag 99 prosent av
sjøkablene langs norskekysten. Etter hvert har vi fått hele verden som marked og vi har levert omlag halvparten av
verdens kraftoverføringskapasitet.

Siden 2014 har vi valgt å støtte energi- og miljøstudentenes linjeforening ved NTNU. Hvorfor? Fordi vi ønsker å
bygge kunnskap om Nexans som en interessant og spennende arbeidsplass, i tillegg til å komme i kontakt og dialog
med dere studenter.
TEKST NEXANS NORWAY

Siden det er nytt år og noen av dere er nye studenter,
ønsker vi å gi en kort og overordnet presentasjon av
bedriften.

Nexans Norway 100 år!
Vi i Nexans Norway er stolte over at vi i år kan markere
vårt 100-årsjubileum. Siden starten i 1915, under
navnet Skandinaviske Kabel-og Gummifabriker A/S
har vi steg for steg tatt teknologien videre og utviklet
oss i takt med samfunnets behov. Våre tele- og
kabelløsninger har bidratt til utvikling av det moderne
Norge vi kjenner i dag, og i senere tid har vi bidratt til
å knytte folk og nasjoner sammen over hele verden. I
dag er navnet Nexans, og vi er en del av Nexans Group,
en av verdens ledende kabelprodusenter med om lag
26 000 ansatte.
Våre ansatte har vært drivkraften for vår utvikling og
de vil også være nøkkelen til vår fremtidige suksess. Vi
trenger flere på laget med ulik kompetanse og erfaring
– og helt sikkert folk med viktig ingeniørkompetanse,
som den dere er i gang med å opparbeide dere nå.

FA K TA
• Nexans Norway AS er ledende leverandør av kraft-,
tele-, installasjons- og varmekabler i Norge, og er blant
verdens ledende innen offshore-kontrollkabler og
høyspente sjøkabler. Selskapet har hovedkontor i Oslo,
produksjonsanlegg på Rognan, Namsos, Langhus, Karmøy
og Halden.
• Antall ansatte i Norge: ca. 1600
• Kunder: Blant viktige kunder er Statnett, og tilsvarende
selskap i andre land, kunder innen offshorevirksomhet
over hele verden (som Statoil og BP), samt energiverk,
grossister og entreprenører.
• Tilstedeværelse i verden: Nexans Group er tilstede i 40
land, fordelt på alle verdensdeler.
• Antall ansatte på verdensbasis: 26 000
• Kompetansebehov i Nexans: Våre ansatte tar initiativ
og verdsetter menneskene rundt seg, både kollegaer og
kunder. De arbeider stort sett variert, både individuelt og
i team sammen med kollegaer med en bred og spennende
bakgrunn. Det vil si at vi rekrutterer både ingeniører
med en bakgrunn i maskin, energi og miljø, maritim og
prosess for å nevne noen. Våre ansatte må i tillegg ha et
globalt fokus for å kunne jobbe med våre internasjonale
prosjekter, samt kunne kommunisere godt internt over
landegrenser. Se våre karrieresider på nexans.no, hvor
våre ambassadører beskriver sin hverdag.

NSN Link kobler sammen de nordiske og britiske kraftmarkedene
med verdens lengste sjøkabel
Sammenkoblingen av kraftsystemene under
Nordsjøen vil gjøre det mulig for Norge og
Storbritannia å utveksle opptil 1400 MW med
grønn energi fra og med 2021.
Statnett SF og National Grid har tildelt Nexans en
kontrakt til en verdi av rundt 340 millioner euro for
å levere sjøkabelen på norsk side.
Norge og Storbritannia planlegger å generere mer
kraft fra fornybare kilder for å oppfylle begge lands
nasjonale og internasjonale mål for fornybar kraftproduksjon og klimaendringer. Når produksjonen
av vindkraft i Storbritannia er høy, kan Norge importere kraft til en lavere pris enn i det nordiske
markedet og dermed spare vann i landets vannkraftmagasiner. I perioder med lite vind i Storbritannia kan landet importere norsk vannkraft til en
lavere pris og samtidig sikre kraftforsyningen.
NSN-kabelen under Nordsjøen omfatter 730 km
med høyspente sjøkabler (HVDC-kabler). Det 1400
MW-kabelsystemet, som består av to 525 kV kabler,
skal etter planen ferdigstilles i 2021.

NSN Link-kablene vil bli utviklet, testet og produsert på Nexans’ anlegg i Halden.

Nexans er tildelt kontraktene for Lot 1 i NSN Link – den delen av kabelen som går i fjorden, samt tunneldelen og landkabelen som oppretter
landforbindelse på norsk side. Med to kabelsubsystemer omfatter kontrakten design, produksjon og legging av rundt regnet 500 km med HVDC
massekabler på dyp ned til 600 meter utenfor kysten av Norge. Kablene vil bli lagt av Nexans’ eget kabelleggingsfartøy, C/S Nexans Skagerrak,
og gravd ned og beskyttet på havbunnen med Nexans’ Capjet-system og steindumping. Nexans skal også levere en kortere kabellengde til landforbindelsen.
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KomPosten
Meldinger fra EMILs komiteer

Møt våre nye bloggere på
energistudentene.no!

GourmetKom
Søndag 20. september hadde GourmetKom årets første middag, den var
det jeg og Martin som sto for. Menyen var inspirert av høsten, med et
friskt pust av sommer til dessert, nam! Til forrett lagde vi en deilig gulrotog ingefær-suppe, som hadde stått og godgjort seg i et par timer før
servering. Hovedretten var stekt laks krydret med sitron, dill og persille,
som ble servert med ovnsbakte rotgrønnsaker. Til dessert lagde vi en
frisk appelsin triflé. Den besto av tre lag: danske makroner i bunn, friske
appelsiner i midten og til slutt et lag med krem og vanilje. Kvelden ble
avsluttet med latterkrampe og mange runder av Cards against humanity.
Snakk om vellykket aften!

Vi samlet våre tre nye bloggere f.v Vemund Mørk, Nora Omdal Schjoldager og Jie Renpå taket av Norges høyeste bygg – Nexans-tårnet i
Halden. De tre er allerede godt i gang med å blogge på energistudentene.no

Neste middag blir 18. oktober, da skal Martin og Magnus varte opp
med tre nye retter. Og i løpet av november skal vi i GourmetKom feire
Thanksgiving, så da blir det kalkun, pumpkin pie og hele pakka! Høres det
ut som noe for deg? Ta kontakt og meld deg inn i komiteen, vi er alltid på
utkikk etter flere EMILere som lever for å spise, ikke spiser for å leve.
Xoxo Britt og Martin

Siden bloggen energistudentene.no gikk på luften i 2012 har dedikerte studenter postet nesten 300 innlegg. Nå ønsker vi våre
tre nye bloggere Nora, Vemund og Jie velkommen! Vi håper dere vil følge med og lese deres innlegg om studentlivets små og
store opp- og nedturer, jevne hverdager – litt om fag og litt om Nexans.
I år vil også våre egne ansatte blogge litt om sin
arbeidshverdag – for å gi et innblikk i hvordan den KAN være
etter utdanning. Målet er å skape dialog på kryss og på tvers
for å bygge broer mellom teori og praksis.

Navn: Vemund Mørk
Alder: 25
Hjemby: Ås
Studie: Energi og miljø
Hobbyer: Trene, reise, surfe
Hvorfor jeg ville blogge for energistudentene.no:
For å skrive ting som kanskje får folk til å trekke på
smilebåndet. Utfordre meg selv på noe nytt. Opprette
kontakt med Nexans og fordi jeg fikk et nettbrett for
jobben.

Navn: Nora Omdal Schjoldager
Alder: 24
Hjemby: Oslo
Studie: Energi og miljø, NTNU Trondheim.
Spesialisering: Energiplanlegging og miljøanalyse,
hovedprofil Energi- og miljøanalyse
Hobbyer: Spiller Lacrosse for NTNUI, planlegger å
fortsette med Lacrosse i Berlin
Hvorfor jeg ville blogge for energistudentene:
Jeg ville blogge for energistudentene fordi jeg håper
at mine tanker rundt studiehverdagen kan være
interessant for andre og kanskje gi dem svar på noe de
lurer på. Dessuten har jeg lenge hatt et lite ønske om å
prøve meg som blogger, så hvorfor ikke?

Tusen takk til Eirin, Kristine, Ingrid Sofie, Kaja og Per som
blogget i 2014. Vi i Nexans ønsker dere lykke til videre med
studier, jobb og livet videre!

Name: Jie Ren
Age: 27
Hometown: Heze, China
Study: International Master Program of Electric Power
Engineering
Hobbies: Hiking, cycling, running
Why I wanted to blog on energistudentene.no:
I think the blog offers a platform to enhance the
understandings between engineers in Nexans and
students. Also, students in different academic years
can get better understanding of known their peers.
Besides Erasmus exchange students, there are not many
international students studying Electric Power in our
department. So one non-Norwegian blogger may make
this website more diversity.
Basically, I wish to be a blogger here for 3 reasons: 1 to
expose both the academic and daily life of international
students majoring in EPE; 2 to learn more about Nexans
which is always friendly to NTNU energy students; 3 to
summarize my student life from time to time publicly,
which may give me active motion.

Energi FK
Energi FK er EMILs egen fotballklubb, som bedriver idrett på relativt
høyt nivå (relativt sammenlignet med andre studentaktiviteter som
eksamenslesing og forelesninger). Om du er en av dem som avskyr sporten
eller nettopp har flyttet ut fra under steinen din, så beskrives sporten slik:
Fotball er et spill hvor to lag, hvert bestående av elleve spillere på
en bane prøver å vinne ved å skåre flere mål enn motstanderen.
Et mål defineres ved at ballen havner i motstanderens mål. Hele
ballen må over målstreken for at det skal være tellende. Det er en
keeper som prøver å forsvare målet.
- Wikipedia
Herre- og damelaget har hatt opptak, og ny ungdommelig glød er hentet
inn med de små søte førsteklassingene. Sesongen har startet og Energi har
lekt katt og mus med alt som tør kalle seg motstanderlag, eller kanskje
ikke helt. Det har vært litt tap og litt seiere, og vi ligger midt på tabellen.
Det spilles kamper hver helg mot andre studentlag som Omega (elektro),
Janus (alles store hakkekylling og prestisjeoppgjør) og ikke minst den
evige ideologiske krigføringen mot våre nemesiser på petroleum.
Er du en skap-Messi eller underpresterende Ronaldo og har lyst å bli med i
den mest aktive og største linjekomiteen? Det opptak to ganger i året, eller
eventuelt ved avtale. Er du mer junior-Arne Scheie, russisk oligark som
vil bygge et fotballeventyr i Norge ved kjøpekraft, så er det bare å stikke
innom på kamp og støtte guttene og jentene. For selv om de ikke alltid
vinner, så skaper de alltid spenning i bøtter og spann!
Kom på kamp, kjøp et skjer og vis din støtte! Det betyr mye for oss som
spiller.
Mads Bjørkeland, leder Energi FK
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The one and
only:
Vijay

“To this da
y
that made I have no clue what i
t was
the intervie
w
e
r
s
see
thing speci
al in me.” some-

TEKST BÅRD HAGA BRINGELAND
FOTO HARALD UNDHEIM

How much do you really know about that Vijay-chap?
Where did he come from, who is he? Well, you know he
is a professor, you know he originates from India and you
probably noticed that he hangs out a lot outside of the Elbuilding. Well, we are going to do something about that,
because Vijay is something special!

That was the beginning of his career as a lecturer, and he
was still only 21! Only just to have finished his bachelor,
he was going to teach bachelor students. It was, as you can
imagine, a huge challenge, a big responsibility for his age and
maturity. But it seems that this marked a new direction in his
life.

We meet him on a bench in a lazy autumn afternoon. Hectic
as his week is, it had to be after 4 pm on a Friday, but he
has now set aside some time to share his story with us. So,
born in the Hyderabad region of India, in a small town with
a name he does not expect you to be able to pronounce, how
did he end up in Trondheim?

“My
stu
mad dents w
e me
e
wan re my in
t to
be th spiration
e bes
; the
y
t”

The road that got him here
First, he started his bachelor’s degree in electrical power
engineering. He seems to have changed a lot since then,
because according to himself the choice was “totally random”.
“I was clueless as a bachelor student. As one of the youngest
students in the university, I was barely 17! And the education
system in India is completely different. Here you have
counseling, you have guidance, and you have wonderful
support systems in place. Back then, where I did my
bachelor’s, it was very chaotic. I never managed to get
a complete overview of what I was doing – as you say:
“fugleperspektiv”. I was fed a lot of formulae, I was asked
to rely on the procedure of rote learning, “pugging”.

This experience obviously stayed with him, which
is evident from his lectures, where the emphasis is
very much taken away from formulas and towards
understanding. So his bachelor’s studies went on
until he became 21. It does not seem like he had
himself figured out yet then.
The job market back then was tough; jobs in
the industry were hard to come by. At that time
the software boom in India was happening,
and almost everyone went in that direction.
Somehow he came to apply for a job as a
lecturer. There was a lot of competition, and
the admission process was very intensive,
with written tests and several rounds of
interviews.
– To this day I have no clue what made
the interviewers see something special in
me. They just trusted in my potential.
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– That was a very scary proposition for me. You know, someone
looking up to me, maybe 18-19 years old, for guidance and
motivation. I was put on the spot, and I had to learn how to be
a role model. But while I was teaching, something incredibly
beautiful happened to me.
– My students were my inspiration; they made me want to be the
best. I knew I was very limited in terms of experience, practical
understanding of what happened in electrical power systems,
and I wanted to be that source of passion to my students. And
there was a lot of positive feedback from students, so I decided to
improve my knowledge base. I knew that the only limitation for
me was my very limited exposure to power systems.

That is why, after three years lecturing, he relocated to Mumbai for
his master’s degree. And with a whole new attitude, he started a
completely new chapter of his life. After finishing his master’s, his
performance even allowed him to continue as a PhD student.
– That is were my actual evolution of knowledge base took place.
I got to learn a lot. First of all I got to learn about the concept of
research, and I fell in love with it at some point.
In 2010 he finished his PhD, and went on a scholarship to Canada.
There, at the University of Saskatchewan, he stayed for eight
months. Looking for a postdoc position in the field of power
system reliability, he found that NTNU was a place where a lot of
research was being done. And having lived in Canada, where the
temperatures could drop to minus 40 degrees Celsius, he was
already acclimatized.
– I applied for that, it was successful, and here I am! So I
worked here as a postdoc for almost 3 years and 11 months
before I became an associate professor.
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What else can we find out about Vijay?
– My set of passions in life: tennis, literature and teaching. So that’s
my life.
You may have heard a few tennis analogies in class. And the literature
part you may believe from his reply when the EMIL board (EMILstyret) asked the professors for dating tips (from Vannmagasinet 1st
issue 2015):
– Be able to recite poetry. Be a magician of words. Read the love
letters of Vladimir Nabokov to Vera Nabokov or the ones between
Jean-Paul Sartre and Simone de Beauvoir.
So, does he have any guilty pleasures? He holds up his smoke as an
answer.
–
Well, I know this is not good for me, and that if I am to be a
perfect role model, I have to lead the way and all that. I know that
that is theoretically appealing, but there are some things I just can’t
do much about in this stage of my life. Smoking is a pleasure and a
guilty pleasure.

“Smoking is a pleasure and a guilty
pleasure”
FAC T S

And you may wonder what he thinks about the climate crisis we
are facing, so we ask him, maybe a little bit abruptly: “Do you care
about the environment?”
– Everyone has to. What are we going to leave for the future
generations? And I believe in science and research, and you very
well know about the scientific results on climate change. We
have to conserve and create sustainability and think of new and
innovative ways to be sustainable.
So what role do power systems play in this?
– There will always be research solutions where we can replace
the conventional polluting sources of energy by renewable. But
how do we make all this work? How do we integrate everything
into the system, without collapsing it all?
– It’s about renovating the existing power system with the green
energy resources. But we cannot do everything at once, that is
not feasible. So we have to coexist and phase out the usage of
resources that contribute to non-sustainability.
Then, the question that we are always eager to ask our professors:
How is your dream student?
–
A student who is passionate. All I look for in a student is
the willingness to evolve, improve himself, no matter where the
starting point is.
And his tip for studying won’t come as a shock for anyone who
have heard his lectures, since he puts very strong emphasis on it:
– Focus on the fundamentals! If you focus on the first principles,
there is nothing you cannot conquer.

“Focus on the fundamentals!”

•
•
•
•
•
•

Full Name: Vijay Venu Vadlamudi
Occupation: Associate professor
Age: 35
Born/raised: Hyderabad, India
Education: PhD in Power System
Reliability at the Indian Institute of
Technology, Bombay
Relationship status: Single

Beginning to wrap up our interview, Vijay goes back again to his
big metamorphosis after his bachelor. That is when he realized
that he was not going to wait until someone really inspired him
to do amazing things with his life, but to do something about it
by himself. His teaching profession let him do something about it.
– At the risk of sounding boastful, I say this: I am a self-made
man, and I’m very proud of that fact. I’ve had to counter several
obstacles in my life to reach the position where I am today in
Norway.
As a last tip to all students, he again appeals to our attitude:
–
Be passionate, true to what you believe. And: never take
anything for granted in life! The wonderful life there is in this
culture of Norway. You are so lucky, and I sometimes get really
envious of the wonderful standards of life you have here. I only
wish I grew up with such amazing standards, whether it’s ethical
standards, moral standards or professional standards.
– I only have fantastic things to say about Norway, and that is
why my ambition in life is to settle down here and be the best
professor I can be.

SPF WTF?
Vannmagasinet forklarer solfaktorskalaen
TEKST MARTIN LILLEBO

Se for deg følgende samtale finne sted:
– Hvor mye effekt trenger synkronmotoren din?
– Jeg pleier å stille den inn på “passe mye”.
– Oi! Tror du det er nok? Jeg pleier å skru den på “skikkelig
mye”, bare for å være på den sikre siden.
Her har vi et åpenbart tilfelle av mangel på en brukbar referanse
til synkronmotorens effektbehov, og dette gjør diskusjonen
meningsløs. Hver eneste sommer finner imidlertid samtaler
av denne typen sted! Undertegnede anslår at opptil 100 % av
befolkningen ikke vet hva solfaktor-skalaen handler om, så her
kommer en alle tiders oppklaring på dette myteomspunnede
tallet på solkremflaskens fremside.

Dagens gloser
SPF = Sun Protection Factor.
UVB = Ultrafiolett stråling med bølgelengde

mellom 320 og 290 nm. Under halvparten
stenges ute av ozonlaget vårt. Disse strålene
gjør deg solbrent og kan gi deg hudkreft.

UVA = Ultrafiolett stråling med bølgelengde

mellom 400 og 320 nm. Cirka halvparten
stenges ute av ozonlaget vårt. Disse strålene
gjør deg IKKE solbrent, men du får kreft
allikevel.

Vanlig forklaring:

Solfaktortallet (SPF) sier hvor mange ganger lengre du kan bade
i solskinn med solkremen på deg før du brenner deg, i forhold
til hvor lenge du kan gjøre det uten. Hvis du blir solbrent på
et kvarter uten krem, blir du solbrent etter 150 minutter hvis
du smører deg med faktor 10, og 750 minutter med faktor 50.
Kremen slites imidlertid av etter en stund hvis du ikke jevnlig
smører på nye lag, så du kan ikke bare ta på deg faktor 50 og
forvente at du kan spille vannpolo i tolv timers solskinn uten
å bli brent.

Bedre forklaring:

Solfaktoren er et mål på hvor stor fraksjon av innstrålte UVBstråler som klarer å trenge gjennom solkremen. Det betyr at
faktor 10 slipper gjennom 1/10 = 10 % av strålene, og faktor
50 slipper gjennom 1/50 = 2 % av strålene. Faktor 10 gir deg
altså 90 % beskyttelse, og faktor 50 gir deg 98 % beskyttelse.
Dette er årsaken til at folk både sier at skalaen er lineær, og at
den utvikler seg eksponentielt. Det kommer an på om du ser på
praktisk virkning (lineært økende) eller faktisk innstrålt UVB
(eksponentielt synkende).
… Og nei, hvis du smører på to lag med faktor 5, så tilsvarer
ikke dette faktor 25.

MEN HVA MED UVA-STRÅLENE, DA? JEG FÅR JO
TYDELIGVIS KREFT AV DE OGSÅ?!

Beskyttelse mot UVA uttrykkes ikke gjennom SPF-skalaen. Da
må vi over til PPD-skalaen (persistent pigment darkening).
Noen ganger uttrykkes den med en slags stjerne-skala, eller
noe sånt. Men denne artikkelen skulle bare forklare solfaktorskalaen, så dette må du finne ut av selv.
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det er hovedsakelig for de som drar til motsatt land for å
skrive hele eller deler av et prosjekt eller avhandling, men
også for “vanlige” utvekslingsstudenter. Lang historie kort:
utrolig bra mulighet til å ta del i et tverrfaglig nettverk og
få litt ekstra godt på kontoen. Jeg søkte og fikk tildelt for et
halvt år, så jeg oppfordrer alle som tenker å søke utveksling
til Tyskland om å søke! Første frist er 15. oktober, og
deretter igjen i februar/mars. Sjekk ut nettsidene deres!
(www.eon-stipendienfonds.de)

E

tter å ha gått fire år på Gløs var det jammen
meg på tide å komme seg litt ut i verden. Å dra
på utveksling har liksom alltid vært noe jeg har
tenkt at jeg må gjøre, så da gjorde jeg det. Nå
sitter jeg i leiligheten min i Aachen med noe som minner
om postfadderukesyndrom (den influensaliknende
tilstanden du påtar deg hver eneste høst) etter en intens
måned med nytt land, nytt universitet og mye sosialt. Jeg
har altså startet i femte klasse (!), som betyr at jeg skal
skrive fordypningsprosjektet mitt her på RWTH Aachen
University. Planen er å være her ett semester, og så dra
tilbake til Trondheim for å skrive masteren der. Semestrene
her er veldig rare, og vintersemesteret starter ikke før i
oktober. Derfor er ikke sommersemesteret ferdig enda, så
det er eksamenstid og masterinnspurt for de fleste her.

REISEBREV
FRA

TYSKLAND
TEKST MARI MELKEVIK

Planen min var å ta et tre ukers intensivt språkkurs, men
jeg var faktisk for dårlig i tysk til at jeg fikk være med på
det. Så da jobber jeg med prosjektet mitt nå, og tar fagene
når de starter. Dette betyr null eksamener i desember, og to
måneder lengre semester enn vanlig. Kan bli chill, antagelig
ikke. Elkraftteknikk er et internasjonalt masterprogram,
slik at jeg kan velge fag på engelsk. Dessuten så er det bare
italienere på instituttet mitt, så det er helt umulig å lære
seg tysk der!
Så, hvorfor reiste jeg til Tyskland? Veldig praktisk at det er to
små og ganske billige (fra Bergen i alle fall ...) flyturer unna,
og at det er i EU. Gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+
er det veldig enkelt å søke, man har veldig gode sjanser for
å komme inn og man får dessuten Erasmus-stipend. Etter
Fukushima-ulykken i 2011 har Tyskland virkelig satset på
fornybar energi og faser ut sine kjernekraftverk. Denne
omstillingen, Energiwende, er spennede å følge med på og
er en innovativ tankegang. Tyskland er dessuten en av de
største handelspartnerne til Norge, så kjennskap til tysk
kultur og språk er nyttig å ta med seg inn i arbeidslivet.
Derfor satses det på norsk-tysk samarbeid, blant annet
gjennom E.ON stipendienfonds (og nå kommer reklamen).
Det er et raust stipend utdelt til norske og tyske masterog ph.d-studenter samt unge forskere, for å finansiere
utvekslingsopphold eller forskningsprosjekter. Det vil si at

Selv om Tyskland kanskje ikke virker like eksotisk som
USA eller et sted i Asia ved første tanke, så er det et veldig
spennende land å dra på utveksling til og et nyttig og artig
land å lære å kjenne. Har man lært tysk fra før (i motsetning
til meg) er det en veldig fin mulighet til å praktisere –
eventuelt grave frem igjen – språket. Aachen er dessuten
bare noen kilometer fra grensen til både Nederland og
Beliga, så jeg håper å få sett mye av alle tre landene når
jeg er her nede! Funfact: Nærmeste IKEA er i Herleen i
Nederland.

AACHEN

Siden Tyskland ikke er så langt unna Norge, er det noen
likheter, men også mange forskjeller. Togene er, tro det
eller ei, ALLTID forsinket, men det meste annet er som
oftest presis. Øl og vin er billig, laks (type norsk) er dyrt.
Og de har ikke makrell i tomat. På tastaturet er z byttet
om med y – det er litt tungvint. Man er mye høfligere enn
i Norge, og det meste blir i tysk stil alltid gjort etter boken.
Og så har de mange vindturbiner og det er vanlig med
solpanel på taket, noe som gleder en EMILer.
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Hva stemmer EMIL-studentene?

Men hva d

TEKST BÅRD HAGA BRINGELAND

river du m

Etter å ha levert masteroppgave i juni 2014
flyttet jeg til hjembyen, Oslo. Der begynte jeg
umiddelbart i ny jobb, som nettplanlegger i
Hafslund Nett. Jeg jobber i en avdeling som
heter “Tilknytning”. Som navnet tilsier, jobber
jeg med å tilknytte nye kunder til lavspentnettet.
Da gjør jeg kapasitetsberegninger og ser hvor og
hvordan vi må bygge ut nettet.
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Hva er ditt beste studietips til
nåværende EMILere?
Vær klar over at det er nå du har mulighet til
å lære deg fagene! Når du i jobben får behov
for å gå tilbake og gruble på for eksempel
lastflytligninger er det veldig kjekt å ha det i
den mentale verktøykassa. Men – og her er jeg
en relevant talsmann – husk å ha det gøy ved
siden av, ‘a.

Det overrasker vel ingen at EMILere er annerledes
også når det gjelder politikk. Vannmagasinet har
undersøkt hvordan vi stiller oss sammenlignet med
valgresultatet nasjonalt.
Ikke overraskende ble Miljøpartiet De Grønne
det største partiet på EMIL. Hver fjerde EMILer stemmer
altså grønt, kontra 4,2 % på landsbasis. For fire år siden
var de nok marginale, så hvilke partier har disse grønne
stemmene kommet fra? Antakelig mye fra de mer
tradisjonelle miljøpartiene SV og Venstre. Spesielt SV har
nok tapt mange miljøstemmer blant annet av sin koalisjon
med AP. Nå er realiteten slik at det kun er de partiene uten
særlig makt som i noen grad tar seg råd til å satse på miljø.
Kanskje er det derfor vi tiltrekkes mot MDG – et parti som
av mange ses på som “énsaks”, må vel holde på denne
delen av politikken sin også om de får reell makt?

Deretter kommer det kanskje “typiske” ingeniørpartiet:
Høyre. Ifølge NITO fikk Høyre 43 % av ingeniørstemmene
ved forrige Stortingsvalg. Resultatet på 20,4 % på EMIL
er mye mindre, men det plasserer fortsatt partiet som
nummer to.
Noe under kommer Venstre, med gode 18,9 %
mot sine mer beskjedne 5,5 % i kommunevalget. Liberal
og grønn politikk faller tydeligvis godt i smak hos
EMILere. Partiet som derimot vanligvis alltid er størst,
Arbeiderpartiet, er nede på bare 15,5 % på EMIL, etterfulgt
av et relativt sterkt SV og videre et svakt SP og KrF.
FrP er ikke overraskende den store valgtaperen
med 1 % av stemmene, mot 9,5 % nasjonalt.
Disse resultatene er basert på 210 svar, ca. en
fjerdedel av EMILs medlemmer, og avståtte stemmer er
ikke tatt med på nasjonale kakediagrammet under.

Fortell om din villeste studentfest!
Må være innflyttingsfesten vi hadde
i kollektivet (Gulehuset) i 2009. Frathouse-inspirert fest i tre etasjer, og
voldsomt mange som var innom. TVen
ble knust, men ellers topp stemning.

Hvordan var overgangen til jobblivet?

Valgresultatene for EMIL

Valgresultatene for Norge

Helt topp! Den første helgen etter jeg kom til Oslo var
jeg helt euforisk; det var den første helgen på 6 (!) år at
jeg ikke hadde studiepress hengende over meg. Rimelig
lettende å slippe å snu på hver Lånekasse-krone også. Jeg
har hørt mange som sier at de savner studietilværelsen,
men det har jeg ikke gjort selv ennå. I Trondheim var jeg
med i både Høystemt og Impro Schmimpro. Her i Oslo har
jeg fortsatt med både kor og improteater. Det var litt seigt
å starte opp igjen med dette “fra scratch” i ny by, men nå,
etter et år, er jeg i full sving med begge deler.

Navn: Espen Aas Sviland
Linje: Energi & Miljø
Retning: Elektrisk
energiteknikk og smarte
nett (Elkraft)
Stilling: Nettplanlegger,
Hafslund Nett
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Hvor flink er du på dialekter?
TEKST OG KRYSSORD MARIELL HERMANSEN

På NTNU samles folk fra hele landet, og det er ikke alle som er like lett å forstå. Vi har samlet noen rare ord i
ett kryssord. Finn synonymet som passer for nr 1-14 i kryssordet. 15-17: Hvilket ord leter vi etter? Ordene i
kryssordet er en blanding av nynorsk og bokmål og finnes i ordlistene.

EMILerens bucketlist
Det er visse ting som det blir for dumt at man går glipp av gjennom sine fem (eller seks, eller
syv, eller flere) år på Gløshaugen. Vannmagasinet har laget en liten “bucket list” som passer for
alt fra førsteklassinger som nettopp har lært seg hvor EL5 er til femteklassinger som sitter og
stresser på lesesalen fordi de fire første årene gikk ALT for fort. Sistnevnte har dog litt dårligere
tid på seg, men kan forhåpentligvis også krysse av et par punkter på listen.
“Indiana Jones”: Gå fra et
bygg til et annet i de mystiske,
underjordiske katakombene
under Gløshaugen, og
overleve.
Vanskelighetsgrad: Vanskelig
Deadline: Utmatrikulering
“Gledesboosten”: Være på
skolen fra 08:00 til 00:00 og
innse at du fremdeles henger
etter i omtrent alle fag.
Vanskelighetsgrad: Så enkel at
det ikke er til å unngå
Deadline: Det kommer
naturlig
“Tålmodighetsprøven”:
Oppleve at Foucalts pendel
i realfagsbygget tipper en av
pinnene sine.
Vanskelighetsgrad: Kommer
an på hvor stressa du blir av å
gå på NTNU.
Deadline: Utmatrikulering
“Folkets makt”: Sende e-post
til vaktmesteren og kreve flere
kildesorteringsstasjoner.
Vanskelighetsgrad: Enkel
Deadline: ASAP!
“Obligatorisk lesestoff”: Lese
Vannmagasinet.
Vanskelighetsgrad: Enkel
Deadline: Da du begynte på
Energi og miljø
“Velkommen til EL-bygget”:
Kjøre musikkheisen!
Vanskelighetsgrad:
Superenkel
Deadline: Før du begynner på
prosess og ikke lenger har noe
på Elbygget å gjøre.

“Knask og knep”: Få tak i
innholdet i godteriskåla på en
Stripa-stand uten å måtte jatte
med oljekonsulentene som
deler det ut.
Vanskelighetsgrad: Middels
Deadline: Halloween i 1.
klasse.

“Freeloaderen”: Gå gjennom
alle stands på Karrieredagen,
Næringslivsdagene e.l. for å
bare ta gratistingene deres.
Vanskelighetsgrad: Avhenger
av frekkhetsgrad
Deadline: Siste event med
stands mens du går på Gløs.

“Kombo-bonus”: Raske til seg
gratis kaffe OG gratis vaffel på
Stripa.
Vanskelighetsgrad: Avhenger
av årstiden
Deadline: 2. klasse

“En spennende/elektrisk
aften”: Være med Frank
Mauseth (eIler en annen
elkraftperson) på privat
omvisning på elkraftlabben i
kjelleren og lage lynnedslag.
Vanskelighetsgrad: Relativt
enkel
Deadline: Før du velger
elkraft som studieretning

“Orientering”: Levere øving
på Realfagsbygget, Kjelhuset,
EL-bygget og Stripa samme
dag.
Vanskelighetsgrad: Lett
Deadline: Se nevnte øvinger.
“Lese-skipperen”: Vente
med å åpne pensumboka til
eksamensperioden begynner
og lese gjennom hele før
eksamen.
Vanskelighetsgrad: Altfor lett
Deadline: Andre
eksamensperiode
“Toppen av Galtvort”: Besøke
spiret i Hovedbygget!
Vanskelighetsgrad: Umulig?
Er det i det hele tatt en måte
å komme inn i det på, uten å
balansere oppå taket (!) via
loftsluka i toppetasjen?
Deadline: Utmatrikulering
“Sorry, Mac”: Gå til
Orakeltjenesten fordi du
har trøbbel med å installere
MATLAB på en Mac.
Vanskelighetsgrad: Null
anstrengelse hvis du har Mac.
Deadline: ITGK-eksamen

“Med de store gutta”: Møt en
foreleser eller vit.ass. på byen.
(Tips: Familien er kjent for å
ofte slukke tørsten til flere vit.
ass.er på elkraft.)
Vanskelighetsgrad: Varierer
med dine vaner med å gå på
byen.
Deadline: Utmatrikulering
“The introvert”: Gå gjennom
hele Stripa på en travel dag
uten å bli snakket med av noen
på stand.
Vanskelighetsgrad: Medium
Deadline: 3. klasse
“Bachelor i VKV”: Dra på tre
Vin-, klin- og vårfester.
Vanskelighetsgrad: Medium
Deadline: Utmatrikulering
“Master i VKV”: Dra på fem
Vin-, klin- og vårfester.
Vanskelighetsgrad: Medium
Deadline: Utmatrikulering

horisontal
1
huske (substantiv)					disse
4
boss (substantiv)						søppel
6
tidig (adjektiv)						trivelig
7
dette (verb)						falle
9
løyen (adjektiv)						morsom
12
himla (adjektiv)						veldig
15
klut til opp- eller husvask (substantiv)			
tvoge
17
halvt sovende tilstand (substantiv)				
døs
		

vertikal
2
3
5
8
10
11
13
14
16

bein (adjektiv)						rett
døme (substantiv)					eksempel
affisere (verb)						
påvirke
tylen (adjektiv)						dum
sannsyn (substantiv)					sannsynlighet
drøle (verb)						somle
nepen (adjektiv)						hendig
bakk (verb)						rygge
helle (i seg), drikke grådig (verb)				
tylle
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Greit å vite!
Hvorfor ble det
så populært?
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En ølstil noen elsker, noen hater, noen elsker å hate og noen hater å elske. I en
verden med en drøss av ølstiler, har pilsen gitt grunnlaget for over 90 % av verdens
ølsalg. Denne ølstilen har blitt så populær at noen tror øl er en type pils og ikke
omvendt. Men hvordan har den blitt så populær når den samtidig er en av de vanskeligste ølstilene å lage, og krever lang lagringstid?
Først litt begrepsforvirring: Skal en opprettholde integriteten blant ølkjennere kan
man ikke kalle alt fra Budweiser, Mythos og Amstel til Carlsberg, Ringnes og Dahls
for pils. Skal man inkludere de 90 % bør man bruke det litt større sekkebegrepet lys
lager. Samtidig er de fleste av de nevnte bryggene en lys lager inspirert av pils.

Hvordan fant vi opp pils?
Helt avgjørende for pilsens tidlige tilblivelse er lager. Alle verdens ølstiler deles gjerne
inn i de tre ulikt store kategorier: ale, lager og lambic. Lager kommer fra München,
hvor det finnes skriftlige kilder tilbake til 1700-tallet. Lager handler i korte trekk om
å gjære ølet i kjøleskapskalde rom. Dette gir lengre gjæringstid, og gir opphav til
navnet, lager. Mer om lager kommer (kanskje) i en senere utgave av Ølkom anbefaler.
I 1842 så den satte bayerske Joseph Groll den første batchen som skulle bli kalt pils.
Groll var noen år tidligere hentet inn som sjefsbrygger til et bryggeri i Plzen, i Bohemia i dagens Tsjekkia. Han tok med seg kunnskap om lagerbrygging fra Bayern og
kombinerte dette med lokale råvarer som den utsøkte Saaz humlen og meget bløtt
vann. Dette resulterte i et aromatisk, behagelig, forfriskende øl med et av de vakreste
visuelle uttrykkene i ølverdenen. Pils var nemlig noe så uvanlig som et klart øl. Dette
var det første eksempelet på tsjekkisk – også kalt bohemsk – pils.
Pilsen fikk fotfeste og spredte seg videre med tidens store nyvinning – jernbanen – til
Tyskland, hvor den ble så populær at tyskerne laget sin egen variant. På grunn av hardere vann fikk den litt annen smak og ble til ølstilen tysk pils. Det harde vannet gir den
tyske pilsen en litt skarpere humleprofil enn den tsjekkiske; samtidig er den tsjekkiske
kjent for å ha litt mer maltfylde.

Da Pilsen første gang ble
laget i Tsjekkia skulle det
enda settes mange batcher før
kjøleskapet gjorde sitt inntog. Man
gjæret derfor lager på denne tiden i
kjølige huler og grotter. Sammen med
den lange lagringstiden gjorde dette at pils
ble en litt dyrere og mer eksklusiv øl. I samtiden ble øl gjerne konsumert av arbeidere og
lignende som næringsgivende tørstedrikk. Ølet var
gjerne uklart, røft og litt syrlig. Tyskerne annonserte
samtidig pilsen som “Tysk luksus-øl”. Pilsen ble dermed
ansett for å være fine greier uten at fiffen –- som heller
holdt seg til vin – gav den et ufolkelig ansikt.
Da den industrielle revolusjonen så gjorde sitt inntog med bedre
kjøleteknologi og industriell effektivitet var folket klart for det tyske
luksus-ølet.
Pilsens suksess har også å gjøre med smaken. Pils er et øl som ikke er
ekstrem på noen måte, hverken i humle-, malt- eller alkoholretning,
dermed blir den veldig anvendelig og faller godt i smak i mange ganer.
Samtidig kan du slukke tørsten uten å bli upassende full.
Medaljens bakside er at den industrielle effektiviteten har tatt pils fra å
være tysk luksus-øl til å bli den billigste måten å bli full på. En del industrielle bryggerier har i tillegg kuttet kostnader (og dermed svinger)
blant annet ved å erstatte noe av maltet med ris eller mais, ved å bruke
billigere humler, ved å kutte humlebruk til et minimum, og ved å bruke
lokalt hardt vann. De fleste industrielle bryggerier bruker for eksempel
ikke humle på slutten av bryggeprosessen for å tilsette aroma. Pilsen
har med dette mistet sin status som luksus-øl, og gjort at mange ølsnobber har vendt nesen mot andre mer usofistikerte ølstiler.

Nå ble jeg tørst, hvor kan jeg få tak i dette?

Den norske grensen for alkoholsalg i dagligvareforretninger på 4,7 %
er et resultat av importbeskyttelse fra i hovedsak tysk og tsjekkisk pils,
da disse gjerne hadde en alkoholprosent på 5 - 6. Dette gav norske
bryggerier som Ringnes, Hansa og Aass muligheten til å operere i
et mye mindre konkurranseutsatt marked. Ta derfor gjerne en tur
innom Vinmonopolet, og se etter en pils fra et tysk eller tsjekkisk
bryggeri med rundt 5 - 6 %, eller gå for en moderne tolkning som
Czech Norris fra bryggeriet Brewfist. Pilsner Urquell blir også ansett
som en god pils, til tross for sin etter hvert industrielle utbredelse.
Den ligger på 4,4 % og selges derfor i butikk. Lag gjerne din egen lille
prøvesmaking med én Dahls, én Pilsner Urquell og én god tysk pils.

Digresjoner

Brygget Joseph Groll laget i Bohemia ble hetende Plzenky Prasdroj.
Som betyr pilsens originale kilde. Siden Bohemia på denne tiden var
tysk, var det riktignok det tyske navnet som ble hengende ved. På
tysk er “ur” = original og “quell” = kilde, som til sammen gir Pilsner
Urquell, som dette tsjekkiske bryggeriet er kjent som i dag.
Pilsner er et stedsbeskyttet begrep på samme måte som champagne
og cognac. Tyskerne kaller derfor sin versjon bare pils.

ØlKom er altså komiteen for de som liker øl og alt
det sosiale rundt, og spesielt de som liker øl så
godt at de vil brygge ølet sitt selv. Hittil i høst har
ØlKom levert masse godt øl til fadderuken, hatt
ølsmaking (for nybegynnere) og mange bryggekurs.
Men om du har gått glipp av alt det, så blir det
fortsatt vår tradisjonelle juleølsmaking og enda flere
bryggekurs før høsten er omme, så følg med! Vi har
nå også bryggeutstyr til utlån, for de som har vært
på bryggekurs og vil prøve det ordentlig før det
investeres i eget utstyr.
Vi brygges!
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Elgen observerer
… at EMIL og Placebo har giftet seg!
… at det er bare 22 år i aldersforskjell
… at nå er det snart TV-aksjon
… at det er til Regnskogfondet
… at tropisk regnskog dekker cirka 7 % av landjord-overflaten
… at i 1950 var det samme tallet 15 %
… at et område på størrelse med Hellas forsvinner hvert år (!)
… at over 70 % av Brasils CO2-utslipp stammer fra avskoging
… at 80 % av norsk soya-import kommer fra Brasil
… at det utgjør cirka 400 000 tonn i året
… at Norge legger beslag på omlag 2 000 000 dekar soya-jord
… at du kan gå med bøsse på blimed.no!
… at da får du en kul regnskog-button du kan ta på deg
… at ØlKom fryder seg over stor kurspågang
… at det skummer nesten over av interesserte
… at flere og flere brygger på noe for tiden
… at det humlegrønne skiftet er i gang
… at de ikke-flyvende humlene heldigvis ikke er utrydningstruet
… at Statoil har omlag 100 fast ansatte på fornybar-prosjekter
… at de resterende 21 900 fast ansatte jobber på petroleums-prosjekter
… at Vannmagasinet har outsourced grafiker-arbeidet til Gmunden, Østerrike
… at Fourier-transformasjoner dukker opp i fjerdeklassepensum også
… at Indøk også kunne satt opp parti-kakediagram
… at de ville trengt mer blått
… at Kina fikk full trafikkork på sin 50-felts motorvei forrige uke
… at den totale helsegevinsten ved å sykle i Norge er 26 kroner per kilometer
… at det regnet Helsedirektoratet ut
… at Bare-være-dagen var kjempebra!
… at nå er det festival!

Teknologi: Hva heter den (idealiserte) termodynamiske
syklusen i en diesel-motor?
Naturvitenskap: Hvilket reellt tall blir Eulertallet opphøyd i
minus pi?
Klima: Hvor og i hvilket år finner neste klimatoppmøte sted?

Ymse: Hva heter den nye, menneskeskapte bergarten,
skapt av våre plastikkutslipp?

Diese-syklusen.
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Paris 2015, 30. november til 11. desember.
1930-tallet
Plastiglomerat

Energibruk: Når begynte det å bli vanlig med elektrisitet i
norske hjem: rundt 1900, på 1930-tallet eller på 1970-tallet?

Fasit

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
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