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s.7 Hilsen fra Styret
Hei, alle glade EMILere!

Det nye semesteret er godt i gang, og nok et studieår suser av 
gårde. Noen ganger går det altfor fort, andre ganger altfor tregt. 
Hvis man skal stoppe opp litt, vil vi gjerne bruke anledningen til å 
oppfordre alle til å se seg litt rundt, og tenke over hva du egentlig 
er med på. Det finnes utallige grunner og motivasjoner for å søke 
Energi og miljø. Alt fra at man skal redde verden til at man ønsker 
et knallhardt ingeniørstudium med energi som vinkling. Husk nå, 
alle sammen: Vi må skjønne alvoret i det studiet vi går på. Enten 
man ender opp med å jobbe med LNG som erstatter kullkraft, 
forbedre energibruken i norske bygninger eller man legger 
sjøkabler til Europa, så er man ikke bare med, men man er en 
uerstattelig ressurs for samfunnet i den utviklingen som finner 
sted akkurat nå. Og i mellomtiden må man ikke drukne seg i for 
mye arbeid. Ta en dag fri og gjør noe du liker!
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Leder
Hei, alle gamle og nye EMIL-ere! Håper alle er godt i gang med nytt semester. I dag har jeg en solid kanon-
lefse til dere som vi håper forteller om det flotte semesteret som var og er med på å sette standarden for 

semesteret som nå er godt i gang.
Vi har artikler med intervjuer av både professorer og studenter, en av disse med forhåpninger om å bli 

verdensmester i fotballtriksing, ØlKom sin inspirasjon for mer ølbrygging i heimen, fremtidsrettede miljøartikler 
og ikke minst masse, masse sladder. Det ble faktisk så mye sladder fra luringene som var på ekskursjon at vi 

måtte ha en egen side med Japansladder for å få plass til alt.
Utpå høsten håper vi at alle som for eksempel har en liten skribent i seg kommer innom på et av våre møter, 
hvor vi spiser kake eller pizza og drikker vårt egenbryggede MediaKom-øl, og brainstormer neste utgave. Eller 

kanskje liker du fotografi, design, tegning eller er generelt litt kreativ? Uansett, det å lage avis er ofte noe man må 
teste litt før man skjønner at man elsker det, men da er det jammen meg gøy!

Til slutt en litt trist nyhet: Jeg går av som redaktør til fordel for de unge lovende. Jeg takker derfor for et 
strålende år som redaktør i Vannmagasinet, ønsker tiltredende redaktør Vlad Cristea masse lykke til og 

ønsker alle et fantastisk semester!

Avskjedsskrik fra
Adrian Skibelid,

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



TRE NORSKE GRÜNDERE HAR 
STARTET SOLKRAFTSESKAPET 

OTOVO (fra phOTOVOltaic), som med 
en ny forretningsmodell tilbyr solceller 
til taket ditt. De gjør hele investeringen 

og ordner salg av overskuddsstrøm, 
mens du som huseier kun betaler en 

fast månedspris. I andre land har man 
allerede i lengre tid hatt lignende 
tilbud, men forholdene er ikke like 

gode i Norge. Det største problemet er 
kraftprisen, som er veldig lav, og som 
er forventet å holde seg lav fram mot 

2020. Likevel skal investeringen lønne 
seg i noen områder, f.eks. i Oslo, der 

lysforholdene er bra og i tillegg betaler 
kommunen 40 % av investeringene.

BENSINPRISEN I VENEZUELA ØKTE 
MED 6000 % i februar, fra vanvittige 

0.13 kroner literen, som et ledd i 
håndtering av den dype økonomiske 

krisen som det oljeeksporterende 
landet er i. Samtidig har de kraftkrise, 

som følge av tørke i vannreservoaret til 
vannkraftverket som står for 70 % av 

kraftproduksjonen, og landet opplever 
gjentatte strømbrudd. Resultatet 

er drastiske energisparetiltak, 
som endring av tidssonen med 30 
minutter, for å få mer naturlig lys 
på ettermiddagen, og at barne- og 
ungdomsskoler holdes stengte på 

fredager.

STATKRAFT BYGGER EUROPAS 
STØRSTE VINDKRAFTANLEGG 

HER I TRØNDELAG. Utbyggingen 
på Fosen, Hitra og i Snillfjord skal 
bestå av seks vindparker, med til 

sammen 278 turbiner og sjokkerende 
1000 MW. Med dette vil altså Norges 

vindkraftproduksjon mer enn 
dobles innen ferdigstillingen i 2020. 

Beslutningen medfører at Midt-Norges 
sentralnett må styrkes betydelig, 

en oppgave som naturligvis tilfaller 
Statnett.

Watts up 
Energinyheter

TEKST BÅRD HAGA BRINGELAND OG MARTIN LILLEBO

JAPAN SKAL ETTER PLANEN BYGGE 
UT HELE 14 GW SOLKRAFT I ÅR – til 

sammenligning bygget Kina “bare” 16,5 
GW i fjor. Bakgrunnen for satsningen 
er at Japan etter Fukushima-ulykken 

i 2011 måtte redusere andelen 
atomkraft kraftig. Landet er ganske 

fattig på naturressurser, så akkurat nå 
importerer Japan hele 85 % av energien 
sin, i form av kull, olje og LNG – det er 
ikke bra for økonomien. Selv om de nå 

satser på fornybar energi, bygger de 
samtidig 45 nye kullkraftverk og vil øke 
atomkraften tilbake til to tredjedeler av 

tidligere nivå. 

TYSKLANDS ENERGIEWENDE 
FORTSETTER, og nå vil de få fart 
på elbilene. Målet er å få 500.000 

elbiler på veien innen 2020, og 
det skal skje ved at de støtter hver 

(tyskproduserte) elbil med ca. 40.000 
kroner, og regningen deles likt av 

den tyske staten og bilprodusenten. 
Det debatteres nå om denne støtten 

er nok til å få folk til å velge elektrisk. 
Støtten gjelder forøvrig ikke dyre, 

luksuriøse biler, så Teslas modeller 
blir foreløpig ikke støttet.

Hva skal 
vi leve av etter
oljen?

Spørsmål som hva vi skal leve av etter oljen har fått fornyet 
relevans det siste året, ettersom oljeprisen har falt og oljejobber 
forsvinner. Spørsmålet er ekstra relevant på Vestlandet. Derfor 
er det ekstra spennende å rapportere at ny, framtidsrettet og 
miljøvennlig næringsutvikling er på gang i Tyssedal i Hardanger.

Du har mest sannsynlig ikke hørt om det enda, for basert på 
det som Vannmagasinet har klart å grave fram, er saken bare 
publisert i Sysla og hos NRK Vestlandsrevyen. Det gjelder 
GreenStat. GreenStat ble startet av det Bergensbaserte 
forskningsinstituttet CMR (Christian Michelsen Research). 
GreenStat ble startet som en reaksjon på at de to store, statlig 
eide energiselskapene i Norge, Statkraft og Statoil, ikke ledet 
an i det grønne skiftet. Statkraft la ned saltkraftprosjektet sitt 
og sa de ikke ville utvikle umoden teknologi, og Statoil var mest 

Planene i den nye avtalen er at Tizir skal ta i bruk hydrogen istedenfor karbon, slik at utslippet av CO2 blir erstat-

tet med utslipp av H2O.

Planene innebærer at GreenStat vil stå som produsent og leverandør av hydrogen. De vil bygge og drifte et elektrolyseanlegg 

stort nok til å forsyne Tizirs produksjon. GreenStat vil kjøpe strøm til en god pris gjennom en langsiktig avtale med SKL. Elek-

trolyseanlegget skal etter planen stå ferdig i 2019. 

Norsk aluminiumsproduksjon baserer seg på samme metode som titaniumdioksidproduksjon – karbon i form av kull tar opp 

oksygen fra aluminiumsoksid, og blir til CO2
. Mulighetene for norsk industri er med andre ord betydelige.

opptatt av å selge norsk gass, så da så CMR behovet for et nytt 
selskap som kunne drive utviklingen og ta de mulighetene som 
ville komme.

Nå har GreenStat skrevet under en intensjonsavtale med Tizir 
Titanium og Sunnhordland Kraftlag (SKL) om et samarbeid 
om hydrogenproduksjon. I dag produserer Tizir Titanium 
titaniumdioksider (TiO2) fra ilmenitt (FeTiO3). Titaniumdioksider 
brukes blant annet i maling og produksjon av støpejern til 
vindenergiindustrien. En del av prosessen er å fjerne et 
oksygenatom fra ilmenittmolekylet. Det gjøres i dag ved å 
introdusere karbon, med CO2 som resultat. Produksjonen til 
Tizir Titanium har i dag derfor betydelige CO2-utslipp.

TEKST  AUDUN TYSNES
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Gömböc er navnet på en en homogen, tredimensjonal geometrisk figur som bare har ett eneste 
stabilt likevektspunkt. Det betyr at du kan legge den på et flatt underlag i hvilken som helst positur, og 
den vil alltid rulle tilbake til det samme punktet. I motsetning til sånne sølesikre babykopper som har 
et lodd festet i bunnen av koppen, er altså denne figuren bestående av ett eneste homogent materiale 
tvers gjennom.

Dette er en ganske ny oppdagelse. I 1995 ble det postulert av en russisk matematiker som het Vladimir 
Arnold at en slik figur burde kunne eksistere. Elleve år senere, altså i 2006, kunne endelig to ungarske 
matematikere kunngjøre at de hadde regnet ut hvordan denne figuren må se ut. Den finnes i dag på 
forskjellige vitenskapsmuseum og “funny geeky gadget”-nettbutikker. Vladimir, som nå har gått bort, 
levde lenge nok til å få seg en ekslusiv gömböc-figur i syttiårsgave. 

Det som er særdeles artig er at det i etterkant har vist seg at tilnærmet akkurat denne gömböc-formen 
ble evolvert frem i naturen for millioner år siden. Skilpaddearter som av forskjellige evolusjonære 
grunner har endt opp med skikkelig korte føtter og hals, har nemlig utviklet et skall med gömböc-
lignende struktur. På denne måten er sjansen mye større for å klare å rulle tilbake hvis de skulle finne 
på å velte over på ryggen. 

GÖMBÖC

Vannmagasinets 
ordforklaring:

ØlKom anbefaler: 

HJEMMEBRYGGING
Ettersom Norge har de høyeste alkoholavgiftene i verden, tett etterfulgt av Sverige og Danmark, er det en del som 
tyr til hjemmebrygging for å holde kostnadene nede. I denne artikkelen vil vi spre det glade budskap, og gi deg noen 
av de andre gode grunnene til å drive med hjemmebrygging. 

TEKST  AUDUN TYSNES

TEKST  MARTIN LILLEBO
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Vanlige spørsmål
DET HØRTES JO VELDIG GØY UT, MEN JEG ER FORTSATT LITT BEKYMRET, 

SI MEG ...

Er det lov?
Ja! Det har vært lovlig siden 1999. Det er først når du begynner å involvere 
destillasjon og/eller salg at alkohollovverket trer i kraft.

Er det farlig?
Omtrent like farlig som å bake boller! Akkurat som helsedirektoratet ikke 
anbefaler for store inntak av boller, er det noen helsefarer knyttet til stort 
alkoholinntak, men det er ikke hjemmebrygging som får deg til å melde deg 
inn i blindeforbundet.

Er det virkelig godt?
Akkurat som med boller: Selv om det går dårlig, blir det fortsatt litt godt.

Som ny ølbrygger har du fire fantastiske oppdagelser i vente.

Det blir jo øl.
Gleden av å skape noe selv er etter undertegnedes mening undervurdert. Man føler seg rett og slett litt brukanes. 
Spesielt når man har laget noe som, spesielt for studenter, er så nyttig som øl. Det er lov å være litt stolt når man 
har laget et øl man liker. 

Det blir jo masse øl.
Det tar ikke så veldig lang tid før man alltid har noe øl liggende. Det er rett og slett veldig hyggelig å kunne dele 
med venner, ta med litt hjem til jul, eller gi bort i gaver. Det er heller ikke feil å kunne invitere på nach, og sette en 
kasse på bordet til alles forlystelse.

Det blir jo masse godt øl.
Det tar ikke veldig lang tid før ølet man lager blir ganske godt. Mange opplever at allerede det første ølet de lager blir 
bedre enn Dahls. Derfra blir det bare bedre og bedre, etter som man lærer mer og mer. At man hele tiden lærer mer og 
blir bedre er en av grunnene til at brygging fortsetter å være gøy, også etter de første bryggene.

Det blir jo fort veldig sosialt!
Når man har litt erfaring og får litt rutine i bryggeprosessen, oppdager man at det kan være veldig hyggelig å treffe 
vennene sine en søndag eller lørdag formiddag. Ha et lite bryggeprosjekt putrende på komfyren. Skravle litt om 
ølbrygging, utenlandskabler, fotball, damer eller gutter, samtidig som man smaker på ølet man lagde sist. Før man vet 
ordet av det har man spist middag sammen, og startet et lite vors.

Det finnes masse kunnskap i ØlKom. Vi anbefaler 
også forumet til norbrygg.no, ellers finnes det 
massevis av bøker om ølbrygging. Betjeningen på 

Bakke Brygg har også mye kunnskap, og svarer gjerne på 
et spørsmål.

ØlKom er din venn. Vi arrangerer bryggekurs stadig 
vekk, men er du gira er det ingenting i veien for å 
spørre i Facebook-gruppa heller. ØlKom eier også 

et fullt sett av utstyret som kreves for å brygge. Dette 
disponeres av alle ØlKoms medlemmer, så det er bare å 
bli med. (NB: Noen femtilapper må du ut med for å skaffe 
en dunk ølet kan stå å gjære på.). Alt av ingredienser og 
bryggeutstyr er å få kjøpt hos Bakke Brygg i Fjordgata.

DETTE FIKK JEG LYST TIL Å BEGYNNE MED! HVORDAN KOMME I GANG?

SÅ SPENNENDE, JEG VIL LÆRE MASSE!

ØLKOM ANBEFALER IKKE 
(BASERT PÅ ERFARING)

Å søle en 30 liter med varmt 
vann på gulvet, og dermed lage 
dampbadstue på kjøkkenet.

Å koke ølet med lokket på. Da 
fanger du noen ulumske stoffer 
som hører til i det fri, og som vil 

straffe deg med en bakrus av uvennelige 
dimensjoner. 

Å forsyne seg grovt av 
gjæringskaret hvis det blir 
manko på drikke på et nach. Høy 

magesjaufare. 
Ålagre vaskemiddel i nærheten 

av eller over ølgryte, da det 
er svært uheldig for ølet om 

dette skulle falle oppi.

ÅÅ lagre øl sammen med f.eks. 
nasjonaldrakter, spesielt hvis du 
tok i litt mye sukker i flaskene, 

da selvdetonerende granater kan 
forekomme.
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Dag

Tirsdag

Tirsdag

Onsdag

Lørdag

Oppmøtested og
tidspunkt

idrettsbygget 
kl. 12.15-14.00

Utenfor idrettsbygget 
kl.18.00

idrettsbygget 
kl. 15.15-16.00

Utenfor idrettsbygget 
kl.11.00

Type trening

Håndballtrening med
jentelaget Energi HK

EMILjogg

EMILgym

EMILjogg

KOMPOSTEN

... og vi trenger deg! 

Har du lyst til å være med på et lavterskel-lag med store aspirasjoner? Vi går for både å ha det gøyest og for å være best, og 
har behov for flere flotte EMILere som kan være med å gi laget vårt en pangstart. To ting kan vi love:

Energi FK har startet 7er-lag!

1. Det kommer til å være knallgøy!
2. Vi kommer ikke til å være dårligst, da vi umulig kan gjøre det dårligere enn Chemie FK, som klarte 

å slippe inn 106 mål og bare score 7. 

Ta kontakt med Alexander Onarheim Høgh om du er smart nok til å innse hvor fett dette kommer til å bli, og sjekk eventuelt 
ut info om ligaen på 7dentligaen.blogspot.no.

"Hei!" 
Fra Idrettskom

EMILjogg vil ha varierende 
distanser:
Korte joggeturer på 5-6 km, 
lengre joggeturer på 10-12 
km og intervalltrening.

UKEKALENDER 2016

Visste du at EMIL har verdens beste idrettskomité? Så lenge 
du er en EMILer, er du velkommen til å møte opp på jogging, 
gymtimer, turneringer og arrangementer. Når du vil og så ofte 
du vil! Hver uke har vi to joggeturer, hvor tempoet er satt til 
et nivå som alle skal være komfortable med. Til de som er 
nysgjerrige på hvor tempoet faktisk ligger, kan vi bare anbefale 
én ting: Møt opp og sjekk det ut! Idrettskom arrangerer også 
turneringer. Her går det i blant annet volleyball, kanonball og 
futsal. Det er duket for futsalturnering veldig snart, så hold 
dere oppdatert. Idrettskom har også et jentelag i håndball, 
Energi HK. Er du nysgjerrig på håndball, men synes NTNUI 
hørtes litt for forpliktende ut, vet du nå akkurat hvor du 
skal gå. Nemlig til idrettsbygget på Gløshaugen kl 12.15 på 
tirsdager. 

Komiteen fungerer på den måten at så lenge man er medlem 
i EMIL idrettskom-gruppen på facebook, har man tilgang til 
all informasjon om når treninger og turneringer blir arrangert. 
Det er ikke forpliktende, og man kan bli med på akkurat det 
man føler for.  Kalenderen presentert her er veiledende, så 
det er alltid lurt å sjekke gruppa i tilfelle det oppstår endringer. 
Og kjære førsteklassinger: Vi vil veldig gjerne ha flere av dere 
med på laget! Møt opp og bli kjent med nye EMILere, samtidig 
som du får inn akkurat passe mengde med mosjon for dagen. 
Hvor flott høres ikke det ut? 

Vi i styret håper å se akkurat DEG på neste jogging/trening/
arrangement!
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Hvordan bli rik, få mat og få jobb på én kveld?
Du har forhåpentligvis allerede hørt om Teknologiporten! 

Det mange ikke vet er hva som skjer med pengene 
Teknologiporten tjener. Her kommer den interessante delen: 

For hver bedriftspresentasjon TP avholder, må bedriftene betale 
et honorar. “Hvordan blir jeg rik av dette?”, tenker du kanskje nå. 

Svaret er at EMILs linjeforening mottar en andel av pengene inntjent 
fra bedriftspresentasjonen. Og hvor stor denne andelen er, bestemmes 

av hvor mange EMIL-studenter som deltar. Det vil si at dersom halvparten 
av de deltagende studentene på bedriftpresentasjonen er fra EMIL, vil 

halvparten av de inntjente pengene gå til EMILs linjeforening. Konklusjon: 
Linjeforeningen blir rikere, linjeforeningen kan sponse EMIL-studenter, og du 

som EMILer blir dermed rikere. 
Bedriftspresentasjoner har også som kjent god mat. Konklusjon: Du får gratis mat. 

Det viktigste med en bedriftspresentasjon er selvfølgelig hverken gratis mat eller 
penger, men at man får et innblikk i hva man kan drive med når man er ferdig med 

studiet. Kanskje snakker man med noen hyggelige bedriftsrepresentanter, blir inspirert, 
og konklusjonen blir: Du får jobb!

Har du ikke allerede bruker på Teknologiporten? Gå inn på teknologiporten.no, lag bruker 
og delta på bedriftspresentasjonene de arrangerer!

Slik er det altså at du på tre timer har blitt rikere, fått gratis mat og 
skaffet deg jobb!

Raske fakta om Teknologiporten
• Teknologiporten er IVT-fakultetets bedriftskontakt.
• Teknologiporten arrangerer i hovedsak bedriftspresentasjoner, men også andre spennende 

arrangementer.
• TP er en forkortelse for Teknologiporten.
• TP eies av IVT-fakultetets åtte linjeforeninger, og budsjett og vedtekter må godkjennes av dem.
• DNV-GL er Teknologiportens hovedsponsor.
• Teknologiporten FOKUS er en miljøgruppe under Teknologiporten som jobber for at studenter og 

bedrifter skal bli mer opptatt av miljø og samfunnsansvar.
• Alle pengene Teknologiporten tjener inn går tilbake til linjeforeningene.
• I år har EMIL mottatt 48 000 kr for å delta på Teknologiporten sine arrangementer.

Men hva 

driver du med, 

egentlig?

Ulrik 

Wiedswang 

Bjerkeli

Jeg gikk EMIL fra høst 2010 til høst 2014, mot prosess de siste årene. Jeg drev mye med hjemmebrygging i alle 
årene og opprettet EMIL ØlKom 2011. Var første bryggmester for UKA og Studentersamfundet fra 2013 og 
bygget opp et kommersiellt bryggeri og bryggemiljø der. Samme år startet jeg i jobb hos Austmann bryggeri og 
ble brygger sent 2014. Våren 2015 bygde jeg bryggeriet på Frati resturant og ble bryggmester der. I dag bor jeg 
fortsatt i Trondheim, brygger hos Austmann og er bryggmester på Frati, men bruker mest tid på å bygge en ny bar 
og bryggeripub som åpner i sentrum i høst, ØX Tap room.

Fortell om din villeste studentfest!

BonsaiBeer Studenterselskaps legendariske 
halloweenfest i 2012. Vi fylte en hel villa 
med folk, det var alle mulige slags kreative 
kostymer, og ikke minst så solgte vi bayer og 
Oles hjemmelagde vin fra tappekran. Det var 
det komplette kaos. På slutten var det blod 
overalt, men alt i alt en vellykket fest! 

Hvor mye av det du har lært har du faktisk 
fått bruk for?

Utrolig mye! Når man tar fagene kan mye virke 
fullstendig uinteressant og unødvendig, men 
det å kunne forstå ting på et litt dypere nivå 
på forskjellige fagfelt har vært kjempenyttig 
for meg. Det å alltid tenke logisk og 
strukturert, som man lærer fra grunndisipliner 
som matematikk, og selvfølgelig konkrete 
fagområder (for min del fluidmekanikk, 
termodynamikk, varme- og massetransport 
m.fl.), har vært helt nødvendig i jobben. 
Utbygging av nye bryggerier krever også at 
man kan samarbeide og planlegge med andre 
fagfolk som byggingeniører, arkitekter og 
håndverkere av alle slag. Da blir litt tverrfaglig 
kunnskap en kjempefordel, og selv om jeg selv 
jobber mest med fluid og prosess har også de 
elektriske grunnfagene vært en stor hjelp i å 
forstå helheten i hva man driver med.

Hva er ditt beste tips til nåværende EMILere?

Bli engasjert i noe. Frivillige verv har gitt meg 
utrolig mye erfaring, og lært meg alle tingene 
fag ikke kan. Om det er i linjeforeningen, 
Studentersamfundet eller et annet sted er ikke 
så nøye – finn noe du trives med! Egenskaper 
og kunnskap om samarbeid, planlegging, 
lederskap, organiseringsevne og så videre er 
nyttig og viktig i arbeidslivet. Men ikke glem 
fagene helt da! 

TEKST  MARTIN LILLEBO
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Brødre på pallen: Brynjar Fagerli (t.h.) og sammen med broren Erlend etter 

3. plass i Double i VM i fjor.

På den tiden var det vi så helt sykt. Jeg 
lærte meg triks ganske fort, og det ga meg 
motivasjon til å fortsette. Jeg har aldri angret 
etter at jeg sluttet på fotball. Det var det 
beste valget.”

Trener med broren
Brynjar forteller at han og broren har trent 
mye sammen. Lillebror Erlend begynte med 
triksing samtidig som han selv, og det var 
noe de satset på sammen. Brødreparet var 
i 2012 med på Norske Talenter, hvor de 
kom til livesendingene og endte blant de 15 
beste. Senere samme år var det NM, hvor 
både Brynjar og Erlend kom på pallen med 
henholdsvis andre og tredje plass.

           Jeg er god for 
å vinne, det er jeg 
ganske sikker på.
Vil bli verdens beste
Året etter, i 2013, kom det internasjonale 
gjennombruddet. Lillebror Erlend kom topp 
32, mens Brynjar kom på 8. plass i VM. Han 
forteller at det var overraskende og veldig 
gøy. Dette er Brynjars beste plassering i VM, 
mens Erlend har klatret opp på pallen i VM to 
ganger etter det, senest med 2. plass i VM i 
Tsjekkia i fjor.
            Brynjar forteller at målsetningen 
denne sesongen er å bli blant de 16 beste 
i verden, slik at han får være med på F3 
World Tour, som er en verdensturné hvor 
det er konkurranser over hele verden. “Det 
langsiktige målet, som jeg har hatt i to i år, er 
å vinne et verdensmesterskap. Det er ikke et 
mål jeg forventer å nå i år, men det er mulig. 
Jeg er god for å vinne, det er jeg ganske 
sikker på.”

TIPS!
Om du er interessert i å se noen av triksene som Brynjar og broren Erlend gjør, finnes det flere muligheter. Én er å følge dem på 
Instagram eller Facebook under navnet Fagerlibrothers. På disse sidene legges det ukentlig ut videoer av triks brødrene har klart. 
En annen måte kan være å søke på YouTube på “Fagerlibrothers” eller “Brynjar Erlend Fagerli”, for å finne mange stilige videoer.

"

en         
trikser

i verdensklasse

På Energi og miljø går det mange gode idrettsutøvere. 
Faktisk er noen helt i verdenstoppen. Ta deg tid til å bli 
bedre kjent med én av dem, Brynjar Fagerli (21).

Klokken 18:00 presis ringer det på døren en 
søndagskveld i mars. Brynjar har blitt invitert på middag 
bestående av ytrefilet, poteter og grønnsaker – en 
middag helt i tråd med den velkjente tallerkenmodellen. 
Etter middagen tok vi oss en rask runde med Buzz 
Jungle Party, hvor trønderen viste sin gode timing og 
slo undertegnende grundig i regndansen.

Kombinerer studier og toppidrett
Etter Buzz-runden slår vi oss ned i sofaen og Brynjar 
forteller litt om hvordan det er å kombinere toppidrett 
og en mastergrad på NTNU: “Jeg føler det går ganske 
bra, og at det lar seg kombinere. Det blir veldig mye tid 
som går med til studier eller triksing. Kort oppsummert 
består hverdagen min av triksing, studier og et sosialt 
liv; det er egentlig bare det jeg gjør. Men jeg synes det 
er et bra liv.” 
 For å nå toppen kreves det mye trening. Det er 
Brynjar klar over, og utdyper litt om treningshverdagen 
sin: “Jeg trener to-tre økter om dagen. Dagen begynner 
ofte med en treningsøkt før frokost. Noen timer senere 
blir hovedøkten gjennomført på idrettsbygget på 
Gløshaugen. Dette er den mest intensive økten, hvor 
jeg fokuserer på stående triksing og allround. På kvelden 
pleier jeg å ha en tilsvarende økt som morgenøkten. 
Det blir fort tre timer triksing om dagen.”

Inspirert av YouTube
Trønderen fra Orkdal forteller at det hele begynte  
– som for mange andre gutter – med fotball. Målet var 
å bli fotballproff, men drømmen begynte å dabbe litt av 
mot slutten av barneskolen. Han fant da ny motivasjon 
gjennom triksevideoer på YouTube. “Jeg fant noen triks 
jeg aldri hadde sett før, og jeg så hva som gikk an.

Fakta
Brynjar Fagerli

Alder:         21 år
Linje:       Energi og miljø
Årstrinn: Andreklasse

Meritter:
8. plass VM 2013

Topp 16 i VM 2014

3. plass NM 2014

1. plass Azun Challenge 2015

6. plass EM 2015

3. plass NM 2015

            Det er egentlig 
bare det jeg gjør. Men jeg 
synes det er et bra liv.

TEKST  STIAN NORHEIM
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Inn i papirjungelen
Snøen har begynt å smelte, og jeg kan nesten føle entropien øke rundt meg. Jeg vet det blir en bra dag, siden 
jeg kun går meg vill et par ganger før jeg finner fram til riktig kontor. Idet jeg åpner døren i fjerde etasje og hilser 
på Truls, blir jeg overveldet både av den fantastiske utsikten over Trondheimsfjorden og av et rom fylt til randen 
av papirer og bøker i alle slags former og farger – et vitnesbyrd om at det her en akademiker bor. Truls merker 
reaksjonen min og forteller smilende: «Du skulle sett det før jeg ryddet!». Blant alle papirene står det en grønn 
søppeldunk, og jeg får vite at det er dunk nummer to han fyller. Ikke akkurat det beste førsteinntrykket for en 
EMILer, men det er vel prisen man må betale for fremskritt. Gundersen føler nok at han er noe rettferdiggjort 
ettersom hans forskningsområde tross alt er energieffektivisering. Og at han er interessert i miljøet er det lett å 
forstå; før jeg i det hele tatt har stilt det første spørsmålet er vi dypt inne i miljøpraten. Men for ordens skyld, la 
oss ta det fra begynnelsen.

“ Så gikk det fint – helt til ‘73, for da var det UKA.”
Kont, UKA og krig mot matten
På gymnaset var han en av seksten uteksaminerte fra realfaglinjen på gymnaset sitt. På tross av at han hadde 
tatt den enkleste matematikken og fysikken, hadde han lyst til å studere matte på Blindern. Det ble han derimot 
advart mot av sin mattelærer, da faget visstnok ikke utvikler seg nevneverdig. Unge Truls endte derfor i 1971 opp 
på Allmennavdelingen her ved NTNU. Her følte han seg så «til de grader lurt», da linjen heller burde vært kalt 
teoretisk fysikk. Hans mangelfulle matte- og fysikkbakgrunn ga ham en vanskelig start på studiene.
 – De andre hadde vært et år i militæret og lest hele første årets pensum, så jeg hadde et helt vanvittig negativt 
handikapp. Jeg hangla gjennom fagene det første året. Men så gikk det fint, helt til ’73, for da var det UKA. Da hadde jeg 
fem uker med null skolearbeid. Så det var et under at jeg faktisk sto på alle eksamenene til jul. Jeg fikk derimot straffen 
på vårsemesteret. Da hadde vi kvantemekanikk, og siden jeg ikke hadde lært noe av matten jeg trengte strøk jeg med 
glans!
På kont nummer to klarte han derimot å stå, og etter det gikk det lettere. Han tok mastergrad i fysikk, og fikk 
doktorgraden sin på kjemiteknikk.

“ Jeg var ingen god student.”

Han er en kjent og kjær karakter for 
de fleste EMILere (fra andreklasse og 
oppover). I mange år har han lært 
oss om termodynamikkens lover og 
finurligheter, et viktig fag for mange 
EMILere! I tillegg til å være anerkjent 
for sin brennende interesse for 
faget, kaller han seg selv en «løs 
kanon»: en som prater om det 
han har lyst til å prate om. 
Vannmagasinet besøker Truls 
Gundersen på hans kontor 
på Varmeteknisk en vårdag 
før påske.

Tett på 
Truls Gundersen

TEKST  ADRIAN SKIBELID FOTO HARALD UNDHEIM
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er det helt andre ting som teller. Mange av mine kolleger, som ikke nødvendigvis har vært mye på 
utsiden av universitet, tror at vi trenger mye spisskunnskap, men jeg mener dere heller burde fokusere på 

basisfagene, som termodynamikk. For dere vil uansett fortsette utdannelsesprosessen når dere kommer ut 
i det virkelige liv.

Som foreleser kan Truls en og annen ting om det å tilegne seg kunnskap. Den ideelle student er ifølge ham 
en som har forståelse. Det å lære seg teknikker for å løse eksamensoppgaver har ikke så mye for seg. Han er 
også heller tvilsom til overstadig bruk av internett: «Det blir fort litt overfladisk».
 – Skal man virkelig forstå noe så må man ned i krabbegir, og orke å jobbe med det selv. Papir og blyant er et 
viktig arbeidsverktøy når jeg skal forstå noe. Det tar tid, men det er ingen ting som kan erstatte ordentlig forståelse. 
Det som skal være forskjellen på en sivilingeniør og en ingeniør er at en ingeniør skal være drivende god til å løse 
problemer der han kjenner seg igjen, mens en siv.ing. skal ut på nye ting.

Gir seg ikke med det første
Truls synes selv han er en ung kar, og nekter å gi seg med det første.
 – Svogeren min i Bergen er 65 og begynner å vurdere å pensjonere seg, og det er for meg helt i det blå. Jeg 
trøster meg litt med at vi har en fyr oppe i femte etasje som er over nitti og fortsatt er meget oppegående. Han hører 
litt dårlig, men han fungerer bra på alle andre måter. Han bruker ikke heis, og NTNU’ere og SINTEF-forskere drar nytte 
av kunnskapen hans. Jeg tror ikke jeg skal holde på like lenge som han, men godt over sytti burde jeg klare.
 For tiden er han i avslutningsfasen av et åtte år langt forskningsprosjekt, hvor han har vært koordinator 
for over 30 forskere fra tolv forskjellige land, som har brynt hodene sine på storskala karbonfangst. Når 
det er over vil han forhåpentligvis, og mest sannsynlig, få innvilget støtte til å starte et tilsvarende program 
med fokus på energieffektivisering i industrien. Det vil vare i åtte år, og dermed blir 72 faktisk første mulige 
pensjonsalder for Truls.
At han kommer til å holde koken oppe til godt over 70 er det liten tvil om. I fjor var hans mest produktive 
år noensinne. To uteksaminerte doktorstipendiater og tolv publikasjoner er noe av det han kan skryte av fra 
2015. Nå venter han i spenning på å finne ut om han var den med flest publikasjoner på instituttet sitt i det 
foregående året.  

“Jeg tror ikke du kan oppleve noe liknende på sex-området, for å si 
det sånn.”
De viktige spørsmålene
Det store spørsmålet, som vi alle lurer på, er selvfølgelig: Liker han best øl, vin eller whisky?
            – Før var Chivas Regal 12 years old favoritten. En gang jeg var på jobbreise vant jeg et veddemål om jeg 
klarte å skille Chivas fra annen whisky. Jeg vant på det tre ganger på rad, og det måtte jeg betale for dagen etter – vi 
skulle ta buss til flyplassen midt i solsteiken, og da kjente jeg det. Da vi endelig kom til flyplassen spydde jeg som en 
gris. I dag er jeg kanskje litt vel glad i rødvin, så det er nok det jeg liker best. Det er aldri noen mengder selvfølgelig, 
men to–tre glass en gang i blant er fint. Favorittølet er forøvrig IPA, og øl etter en løpetur er fantastisk.

Hva er egentlig det beste Truls vet?
            – Å gå turer i fjellet, og da spesielt toppturer. Problemet er at jeg har høydeskrekk. Det å komme opp på 

toppen av et fjell og se utsikten er noe av det beste som finnes. Ellers er det det å komme i mål på en maraton, det 
er også ganske heftig. Adrenalinet man får de siste hundre meterne før og de siste sekundene etter målgang er 

helt vanvittig. Jeg tror ikke du kan oppleve noe liknende på sex-området, for å si det sånn.

På spørsmål om han har noen skjulte talent forteller Truls at han fikk S i musikk på ungdomsskolen. 
Han drev det aldri særlig langt, men han var gitarist og vokalist i et band kalt «Shadocs», med 

navn inspirert av bandet «Shadows», som spilte musikk litt øst for svensk toppmusikk. «Vi 
lignet litt på Sven-Ingvars».

            – I Trondheim var jeg også med i et sangkor, hvor jeg steg i gradene til jeg plutselig 
var leder. Da la jeg ned koret. Det høres kanskje litt brutalt ut, men da var vi så få at jeg 

ikke synes det var verdt å fortsette. Etter det har jeg ikke drevet så mye med musikk.
            Hvis Truls skulle jobbet med noe annet, hva skulle det vært?

            – Jeg har fleipete sagt at jeg skulle vært postmann på Tynset, 
for når det siste brevet er levert for dagen så kan du gå rett ned i elva 

Flink når han vil
På spørsmål om hvordan han var som student legger han fort fakta på bordet.
 – Jeg var ingen flink student. Jeg jobbet ikke veldig mye, men jeg var i hvert fall i alle forelesninger 
og øvingstimer. Et år hadde vi fire øvingstimer på lørdagene, 08:15–12:00; matte og mekanikk rett etter 

hverandre. Og på fredag var det klubbaften på Samfundet, så de gjorde det ikke lett for oss, men jeg var 
nå der alltid allikevel.

I ettertid angrer Truls på at han ikke brukte mer tid i NTNUI.
 – Jeg spilte litt badminton, og vi var en kompisgjeng som hadde lag på konkurranser i fotball, 

linjestafett på ski og slikt. Men det var ikke noe systematisk trening, og det skulle jeg gjerne hatt. 
Det ble litt mye fyll og spetakkel og kortspill. Jeg røyka jo blant annet på den tiden, og når 

jeg la meg om kvelden dunka hjertet litt mer enn det skulle. Jeg innså at det kanskje ikke 
var så sunt, så da begynte jeg å løpe. 

Med tiden har han blitt en ivrig løper og har fullført et lass med maraton. Han 
var også med på å sette en uoffisiell verdensrekord: flest antall personer på 

fellesstart titusenmeter – 901 i mål på Øya Stadion.
– Men nei, alt i alt var jeg ikke en god student. Jeg har aldri vært naturlig 

skoleflink. Men jeg tar det igjen når jeg blir interessert i noe, noe som 
reflekteres både i løpingen min og i arbeidet mitt. Hvis jeg først liker 

noe, så legger jeg innsatsen til.

Fra student til forsker
Etter studiene fikk Truls en stilling i Hydro, hvor han 

ble i tolv år. De tre første av disse årene jobbet 
han mye med simulering, mens de resterende 

ni ble brukt på energieffektivisering.
– Da jeg gikk lei av Hydro, takket jeg ja til 
et professorat på Høgskolen i Telemark, 

før jeg så kom tilbake hit i ‘96. Siden har jeg 
prøvd å “nå mitt inkompetansenivå”.

For tiden jobber han ikke bare som foreleser. 
Det som tar mesteparten av tiden er forskningen.

– Jeg går aldri til en dobbelttime uten å ha forberedt meg 
i minst én time. Hvis du inkluderer det å veilede doktor- og 

mastergradsstudenter, så er jeg en av de som bruker mye tid 
på undervisning. Jeg har god samvittighet der. Men med tanke 

på at jeg stort sett jobber til elleve hver kveld, og jobber lørdagene 
hvis det ikke er altfor mye sport på TV, så er nok undervisningen bare 

en liten del av det jeg driver med.
– Altfor mange faglærere gir blaffen i undervisningen, for det gir ikke mye 

kreditt internt. Ikke med mindre du er så heldig at du får en foreleserpris av 
studentene. Da får du kryss i margen av instituttleder. Men utover det så er det 

kun å dra inn doktorgradsstudenter på forskningsprosjekter og publikasjoner og slikt 
som teller.

Drømmestudenten
Så nå vet vi litt om hvordan Truls selv var som student, og da er det kanskje på 

tide å høre hvordan han gjerne ser at vi studenter er.
 – Drømmestudenten er først og fremst nysgjerrig. Og så må han ikke ha 

begrunnelse på karakterer og sender aldri skriftlig klage på karakterer. For der har 
NTNU et problem; etterarbeidet etter eksamen. Jeg har en tålmodig kone, men når jeg 

er i San Remo ved Middelhavet og har rødvin i glasset, men må sitte på terrassen og 
besvare begrunnelseshenvendelser, så blir det litt galt.
 Ellers mener Truls at vi burde slutte å fokusere så mye på detaljer, 
og heller fokusere på forståelse.
 – Jeg har selv sittet på ansettelsessiden ved Norsk Hydro, og jeg 
må jo si at karakterer kun betyr noe for å komme på intervju. Etter det 
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Fysisk alder: 30
Psykisk alder: 50
Reell alder: 63
Sivilstatus: Gift
Yrke: Professor
Barn: Ett
Maraton løpt: Over 20 

med fluestanga og fiske ørret. 
Til vanlig har jeg alltid jobben 

med meg, så det virker deilig å 
slippe. Men nei, jeg elsker jobben 

min, det er praktisk talt hobbyen 
min. I tillegg til at jeg synes den 

er fantastisk spennende, så får 
jeg reist masse. Jeg har faktisk fått 

evig gullkort i SAS, fordi jeg har 
hatt gullkort så lenge.

 Har han noen vittige historier 
fra forelesningssalen?

            – Jeg foreleste i 
prosessregulering, forløperen til 

reg.tek. Der var det en student som 
sa: «Den S-en du bruker hele tiden, 

hva er det for noe?». Da tenkte jeg: 
Okei, du har kanskje ikke fulgt med i 

timen, men jeg kan ikke ha slått helt 
igjennom som pedagog jeg heller, 

når du ikke vet hva Laplace-S er for 
noe.

Ivrig etter å redde miljøet
Som tidligere nevnt er Truls veldig 

interessert i miljødebatten, og nå klarer det 
ikke vente på seg lenger. Han brant tidligere for 

karbonfangst, men må trist innrømme at det har 
møtt for mye motstand.

            – Problemet er jo at man sliter med kostnadseffektive 
måter å gjøre det på. Teknologien er jo der, men den er bare 

ikke billig nok for industrien. Henter du inn karbonene fra et 
kullkraftverk, så ser du et tap på rundt åtte prosentpoeng, og det 

er for mye, folk vil jo ikke betale for mye for strømmen sin. I tillegg 
så har mye stoppet opp, for eksempel i Tyskland, fordi folk er redde for 

å lagre CO2-en i bakken. Mange tror jo at CO2 er en giftig gass, noe det 
selvfølgelig ikke er.

            Nå for tiden er det som nevnt energieffektivisering Truls setter fokuset 
sitt på. Han mener det nok er noe å hente på smartgrid og lignende, men at det 

ikke er hele løsningen. Fjerner man tap på overføringer så hjelper ikke det nok, 
ikke hvis man allikevel henter energien fra ikke-fornybare kilder.

“Den grønneste energien er, og vil alltid være, den 
energien vi ikke bruker.”

            – Fornybar energi tar dessverre for lang tid å innføre. Det må skje 
noe fort, og en måte å hjelpe på regnestykket er energieffektivisere, spesielt i 

industrien. Den grønneste energien er, og vil alltid være, den energien vi ikke 
bruker.
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STYRET TESTER: 
RARE NTNUI-IDRETTER

Henrik og Erik-Anant
 
- Det var overraskende gøy, forteller Henrik.
- Jeg har sjonglert litt med baller før, og egentlig fått det ganske bra til, så 
jeg var spent på å få prøve meg med litt andre sjongleringsobjekter.

Lufta er fylt av fargesprakende baller, kjegler og en og annen diabolo. 
Lyden av de gjentagende kastene er kun avbrutt av en og annen ball som 
går i bakken. Sammen med Erik-Anant ble Henrik utfordret til å prøve den 
anerkjente sirkuskunsten sjonglering.

- Jeg har aldri sjonglert før, i hvert fall ikke noe mer enn et par forsøk med 
tennisballer, sier Erik-Anant, mens han prøver å holde styr på tre røde 
baller.

- På en måte er det veldig avslappende. Man får et veldig snevert synsfelt, 
og når man kombinerer det med en repeterende håndbevegelse og lyd 
er det ikke plass til så veldig mye annet i hodet. Det er ikke umulig at 
jeg kommer til å prøve meg på litt sjonglering igjen når eksamensstresset 
kommer krypende.

- Den viktigste lærdommen man kan ta med seg fra sjonglering må nok 
være at hvis noe blir vanskelig, er det beste alltid å bytte til noe annet, 
konstaterer Henrik før han legger fra seg sjongleringsballene og plukker 
opp tre kjegler.

Håkon E. og Solveig
 
En tirsdag klokka 20.30 møtte vi opp i Dødens dal, vi skulle være med på 
NTNUI Rumpeldunk på trening. Vi visste ikke helt hva vi skulle forvente, 
for vi hadde jo bare sett det på Harry Potter-filmene. Vi forventet i alle fall 
ikke at det var full kontaktsport, og at det første man må lære er å falle på 
en trygg måte.

Før kamptrening hadde vi trening med snoppen. Der byttet man på å være 
snoppen, og man ble jaget rundt med en gul tennissokk med en tennisball 
i. Da gjaldt det å unngå å bli fanget.
Spillet gikk utrolig fort, og intensiteten var høy. Det minnet om en 
blanding av dødball og rugby, med veldig rare mål. Det var seks spillere på 
banen: en keeper, tre jagere og to knaggere. Man så hvem som var hvem 
ut fra fargen på pannebåndet de spilte med, og man kunne bare takle de 
som hadde samme rolle som seg selv. Siden man hele tiden må holde 
sopelimen (røret) mellom beina, har man bare én hånd til å spille med. Det 
var en utfordring i seg selv, og gjorde taklingene interessante.

De fleste på treningen var utvekslingsstudenter, så det meste foregikk på 
engelsk. Utrolig mange hyggelige og imøtekommende mennesker.

Mikkel om Linnea og Håkon B.

De var på karate, og Linnea trodde hun skulle på nybegynnerkurs, 
men Håkon hadde blingsa. Dette var for viderekomne, type svart 
belte. Det ser jo lett ut, sier Håkon, men det er jo så mye snurring og 
slåing og sparking. Snurringen var verst, skyter Linnea inn, uten tvil. 
Selve slåssinga var for så vidt greit når lufta var eneste motstander, 
men når du skulle begynne å slå på folk ble det fort litt vanskeligere.

Det ble i tillegg ekstra vanskelig for sushientusiasten Håkon når noen 
ropte ut maki, men det dreier seg altså om et spark.

Noe av det mest overraskende var hvor hyggelige alle var. Man 
skulle nesten tro at folk som brukte så mye av tiden sin på å angripe 
andre folk skulle være litt mer fiendtlig innstilt. De var derimot veldig 
hyggelige mot de to nybegynnerne. Partneren til Håkon lo av det 
meste han gjorde, men fant til slutt ut at hun skulle gi ham grisebank.

Siri

Jeg fikk æren av å jogge med IdrettsKom. Etter en hard fadderperiode 
og deltagelse på diverse immball var jeg spent på hvordan min første 
joggetur siden sommerferien ville utvikle seg. Med godskoene på 
ble jeg møtt at åtte sterke menn utenfor idrettsbygget en stormfull 
tirsdags ettermiddag. Joggeturen startet i et raskt tempo, men roet 
seg ned etter hvert og det var god stemning i gruppa.

Likevel tok fraværet av fysisk aktivitet den siste måneden overtaket, 
og jeg havnet etter hvert i baktroppen. Heldigvis var Stian, leder for 
joggegruppa og som ellers trener rolige 10 ganger i uken, der for å 
holde meg med selskap. Sammen jogget vi resten av veien inntil vi 
skilte lag ved Samfundet. Jeg må si meg fornøyd med egen innsats og 
at jeg klarte å jogge nesten hele veien ut stans, skal ikke se bort i fra at 
jeg dukker opp på fremtidige joggeturer med IdrettsKom.
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  一   Verdens eldste bedrift, Kongō Gumi Co., Ltd., er japansk, og ble drevet fra 578 e.Kr. til 2006.

  二   90 % av japanske smarttelefoner er vanntette, fordi ungdommer bruker dem mens de dusjer.

  三   Et jordskjelv i 2011 nær Japan økte jordens rotasjonshastighet, noe som reduserte døgnet med 1,8 mikrosekund.

  四   Dansing på nattklubb var offisielt ulovlig i Japan før 2015.

  五   Japan jakter (som Norge og Færøyene) fortsatt på hval, under påskudd om ”forskning”, selv om kjøttet ender opp på 
supermarkeder.

  六   Å sovne på jobben og i møter er akseptert i Japan, fordi det ses på som et tegn på utmattelse fra å ha jobbet hardt (generelt sover 
japanerne overalt!).

  七   Sushi med laks fantes ikke i Japan før den ble introdusert fra Norge på 80-tallet, i et forsøk på å øke vår egen eksport. I dag er laks 
veldig populært!

JAP4120 - Japan grunnkurs
Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler

Klassetur 100/100 5 + 2 dager xKom

   Flere fun facts om Japan

GEOGRAFI
Japan er ganske fjernt for de fleste av oss. Likevel er ikke 
”soloppgangens land” veldig ulikt Norge. Landets areal er 

ganske likt Norges, og landet er langt, smalt og fullt av 
fjell (70 % av arealet er fjellandskap). Den lange kystlinjen 

gjør fisk til en sentral del av mattradisjonene, og Japan 
importerer for øvrig masser av blant annet laks og makrell 

helt fra Norge. Likevel er det spesielt én ting som gjør 
at de skiller seg fra oss. Det finnes ikke mer enn fem 

millioner nordmenn, mens japanerne teller 127 millioner, 
som gjør landet til verdens tiende mest folkerike. Og folk 

bor bemerkelsesverdig tett. Tokyo by har 13 millioner 
innbyggere, som er mye i seg selv. Men noen tydelig 
bygrense ser man jo ikke – det er jo by overalt! Det 
utvidede byområdet rundt Tokyo er dermed verdens 

største, med nesten 40 millioner innbyggere.

BEFOLKNINGEN
Japan har over 50 000 folk som er over 100 år gamle, 
og har verdens høyeste forventede levealder. Derfor 
opplever de også verdens verste eldrebølge. I dag har 

Japan faktisk flere kjæledyr enn barn, noe som kan ses i 
Tokyos gater. Fødselsraten i Japan er så lav at det selges 
flere bleier for voksne enn for babyer! Det hjelper heller 
ikke at Japan nesten ikke tillater noen innvandring, noe 

som gjør landet til et av de mest monokulturelle. 

Om du ikke kunne noen ting om Japan fra før, så har 
du kanskje lært noe nytt, selv om det er stereotypier 

og generaliseringer. Til slutt må du huske at hver enkelt 
japaner er like ulik hverandre som deg og meg – selv om 

de ser ganske like ut.

TRANSPORTSYSTEMET
Likevel er Tokyo en høyst velfungerende by, for de har verdens desidert 

mest effektive kollektivtransport! Togtrafikken under bakken sørger 
for effektiv transport for alle innbyggerne, både businessmenn og 

rengjørere. Biltrafikken oppe på bakkeplan er dermed ganske beskjeden, 
noe som gjør at sentrum føles skummelt rolig av og til. Og det er ikke 

rart at folk toger. Togene går hvert tredje minutt. Og dette er lange tog, 
plass til mange hundre mennesker. Og det verste er at de likevel er 
fulle! Rutenettet er velutbygd, og går i ringer og på kryss og tvers.

KULTUR OG TRADISJON
Kulturelt, som geografisk, ligger japanerne ganske langt unna oss. 

Samuraiene, Japans svar på Europas adelige riddere, kan fortelle oss noe 
viktig om kulturen. De fulgte den strenge æreskodeksen Bushido, som 
fastla hvordan en samurai skulle leve og dø. Ingen følger i dag Bushido, 
men noe sier den likevel om dagens japanere! Lojalitet er fortsatt veldig 

viktig, spesielt i arbeidslivet. For eksempel skal ingen gå hjem før ens 
overordnede er gått for dagen, og på firmafester skal du alltid drikke 
mer enn sjefen din. Den dag i dag er japanere fortsatt et svært høflig 

folkeslag. De bukker og takker, unnskylder seg i hytt og pine – de prøver 
hardt å unngå å fornærme.

ÆRESKULTUR
Japan har fortsatt en æreskultur, med alt det innebærer. For eksempel 

vil en japaner kunne si ”Sorry, no English”, heller enn å si noe feil i 
et forsøk på å snakke engelsk. Det er også sagt at japanerne som 

overlevde Titanic ble kalt feiginger, for ikke å dø i vannet med de andre 
passasjerene! En annen, svært mørk side av kulturen, er Japans skyhøye 

selvmordstall – nesten som en etterlevning fra samuraienes tid, hvor 
eneste måte å oppheve skam på, var å sette sverdet i egen buk. Altfor 
mange tar hvert år livet sitt etter skamfulle hendelser, for eksempel når 

de mister jobben, noe som gjør dette til den største dødsårsaken for 
menn mellom 20 og 44. En viss trøst er vel kanskje at Japan har verdens 

nest laveste mordrate.

TEKST  BÅRD HAGA BRINGELAND

Lyden av kofferter som ble dratt mot bussen foran 
Hovedbygget var den eneste lyden som kunne høres. 
Det yret litt, og man kunne vagt se nordlyset danse på 
himmelen. Det var klart for første etappe til Japan.

Vi hadde én natt på buss før det var klart for omvisning av Avinor 
på Gardermoen. På Gardermoen ble studentene delt i to grupper, 
en gruppe for de som går elkraft, og en for de som går energi og 
prosess og midtlinja. Elkraftstudentene fikk se på noen generatorer 
og noe annet, men for undertegnede som ikke skjønner mer enn 
to faser er det ikke så lett å skjønne helt hva det var (red.anm: 
De så på strømforsyningen og backupbatteriene, UPS-en). Vi fra 
prosess og midtlinja fikk omvisning på varmepumperommet, i 
tillegg til backup-generatorene til flyplassen. Så boardet vi flyet 
til Dubai for andre etappe.

EMILs hovedekskursjon til

Japan
TEKST  ANJA B. S. ANDERSEN

På flyet fikk EMILerne heldigvis sitte sammen, hvert fall de fleste 
av oss. De to fjerdeklassingene Birgit og Lasse havnet bakerst i 
flyet, rett ved doen. Her satt de og passet på at ingen smugrøyket 
på toalettene. Etter et par smådupper og 1,7 filmer var vi fremme 
i Dubai. Her skulle vi gå rundt en liten stund før tredje etappe 
til Japan. Kroppen føltes tung, de fleste var tørste og mange var 
småsultne. Dermed endte nesten hele gjengen opp i «food court».
Den siste flyturen var nok ikke den verste, men mange følte 
øyelokkene bli ganske tunge da vi nærmet oss flyplassen og 

landet rundt kl. 18 japansk tid. Her ble vi møtt av en kjempekoselig 
japansk dame med bredt smil og skulderlangt svart hår med en 
plakat med påskriften «EMLL». Close enough; vi skjønte hvem 
hun ventet på. Etter at alle hadde fått bagasjen og tatt ut NOK 
– vel egentlig var det YEN (en vits mange gikk veldig lei av) – 
trasket vi av gårde til bussen som skulle bringe oss til hotellet. 
Denne to timer lange bussturen ble vår fjerde og siste etappe 
før vi endelig kunne legge hodet på puten! Men før det litt typisk 
japansk kveldsmat, for eksempel SUSHI!

Mandag 14. mars begynte det faglige opplegget kl. 08:00 i 
lobbyen på hotellet. Denne dagen skulle vi besøke MIRAIKAN, 
et teknisk museum åpnet av Japans første astronaut. Han 
er også den eneste personen på jorden som både har vært i 
verdensrommet og på havets dyp. For å komme frem til museet 
tok vi, som tokyanere flest, tog. “Togturene og byttene gikk 

overraskende bra, men noen kunne kanskje advart oss om at 
japanerne har egne damevogner i rushtiden; det er mulig de ikke 
var så fornøyde.”, forteller fjerdeklassingen Charlie.

På museet fikk vi testet alderen vår basert på ganglaget – mange 
ble mye eldre enn sin egentlige alder –, og vi fikk se en robot hinke, 
løpe og sparke en fotball. Det var nok kanskje høydepunktet til de 
fleste. I tillegg fikk de som var tidlig ute teste ut VR-briller og spill.

Hovedekskursjonen 2016 er muliggjort av: 
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Undertegnede testet dessverre ikke dette, grunnet en litt for 
spennende og søt robot-sel som kunne klappes. Du finner den om 
du googler «robotsel selma».  I tillegg til roboter og VR-briller hadde 
de en kjempestor utstilling om videospill. Du kunne teste ut alt fra 
gamle klassikere som Pacman og LunarLander til moderne storspill 
som Halo og Gran Turismo.

Etter museet var det en ny runde med togskifter før vi kom til 
ambassaden. Her var det ambassadør Erling Rimestad som åpnet 
med en oversikt over Norges forhold til Japan. Dette ble etterfulgt 
av innslag fra Innovasjon Norge, DNV-GL og MYCOM. Så ble 
dagens opplegg rundet av.

På dag to fikk elkraft-gruppa først omvisning på Toshibas 
vitenskapsmuseum. Fjerdeklassingen Vebjørn, forteller at de fikk se 
“tidevannskraftverk, hybridsystem for biler og superlederteknologi 
som blir brukt i de raskeste høyhastighetstogene i Japan (såkalte 
maglev-tog, maglev=magnetisk levitasjon). Sistnevnte ble 
demonstrert av guiden ved hjelp av superledermateriale, magneter 
og flytende nitrogen. Dødskult!”. Etter omvisning på museet reiste de 
til Toshibas batterianlegg, hvor man forsket på bruk av batteripakke 
på omformerstasjon og batterier i de tusen hjem sammen (til et 
såkalt virtuelt batteri) til kontroll av kraftsystemet.

Studentene ved prosess og midtlinja var først på batterianlegget. 
De fikk en rask introduksjon om «Smart Grid for Dummies» og 
omvisning, før de turet av sted til Hitachi. Her fikk de se flere videoer 
om heiser, et show room, i tillegg til en slags interaktiv presentasjon. 
Morten, en fjerdeklassing som møtte oss i Japan, til tross for at 
han er på utveksling i Australia, har kommet med denne perfekte 
beskrivelsen: “Høyteknologisk som Hitachi er, hadde de nå utviklet 
en robot som kunne stå og leste opp en presentasjon for oss fra 
en skjerm, på et språk som kunne minne vagt om engelsk. Når man 
hadde skjønt et konsept, var det bare å tegne en sirkel-lignende 
figur på touchskjerm-bordet vi satt rundt, og roboten spolte frem 
til neste avsnitt.”

Denne dagen ble avsluttet på Andy’s fiskerestaurant etter anbefaling 
fra en i Innovasjon Norge, Singapore. Dette var en stor suksess, og 
det var nok bare de som ikke drakk som ikke ble fulle. Vi hadde også 
et bursdagsbarn denne kvelden som fikk et 3-liters glass med øl! 
Han klarte ikke drikke det opp – alene.

Litt bakfulle og veldig (!) trøtte reiste vi fra hotellet kl. 07:15. Det kan 
da nevnes at frokosten på hotellet åpner kl. 07:00, så det var ikke 
mye tid til frokost. Denne brå morgenen ble etterfulgt av en 4 timers 
busstur til Wakamatsu i Fukushima, hvor vi stappet i oss lunsj i all 
hast. Dette var en dag, ulikt de to andre, der vi hadde litt hastverk. 
Etter lunsjen ble vi delt i to grupper som dro til henholdsvis Fujitsu 
salatfabrikk og tradisjonell teseremoni.

Hurra for bursdagsbarnet – kanpai!

Hi-tech presentasjon hos Hitatchi. Tre desinfiserte EMILere er klare for å "tråkke i salaten" hos Fujitsu.

“Hos Fujitsu fikk vi se hvordan de dyrker salat uten jord, fra start til 
ferdig produkt. Lokalene som blir brukt ble før brukt til produksjon 
av halvledere, og da var det veldig viktig at produksjonen skjedde 
i et helt rent miljø. Dette viste seg å også være fordelaktig ved 
produksjon av salat. Ved å produsere salat i et rent, lukket og 
kontrollert miljø blir den ikke utsatt for bakterier og insekter, og 
man slipper å bruke sprøytemidler. Dette påvirket faktisk smaken på 
salaten, noe vi fikk bekreftet gjennom smaksprøver. Salaten smakte 
mindre besk enn «vanlig» salat”, forteller fjerdeklassing Vilde.

På teseremonien fikk studentene servert en tykk, limegrønn te som 
smakte helt grusomt. Det var nok litt fordi den var så tykk, men 
delvis fordi den skulle drikkes i to store slurker etter at man hadde 
tatt en liten smaksslurp. Om det var noe skum igjen i koppen, skulle 
denne inn i et stort, høylytt slurp. Vi fikk også servert en svart kake 
som så litt ut som gelé som hadde gått ut på dato i 1934, og det 
smakte litt sånn også! Noen syntes den var altfor søt, andre likte 
den veldig godt.

Få klarte å holde den korrekte sittestillingen gjennom hele 
seremonien.

En gruppe EMILere beskuer “porno” hos FREA før nakenbading.

Opplegget begynte nå å nærme seg slutten. Det var klart for den 
nest siste dagen med faglig opplegg. I dag var vi på besøk hos FREA 
(Fukushima Renewable Energy Institute, AIST). Dette blir visst også 
omtalt som «EMIL-porno», noe som er veldig forståelig. Solcelle etter 
solcelle, og en kjempenydelig vindturbin.  Ett ord: RAWR! (Neida. 
Joda.) Dette var nok det mest avanserte av forskningsinstituttet vi 
besøkte, og det eneste. De som jobbet der var kjempekoselige, og 
de spiste til og med lunsjen på kontorene sine den dagen, for at vi 
skulle ha kafeteriaen for oss selv.

Dette var det eneste opplegget som var planlagt for dagen, men 
spontant ble det planlagt å reise på enten onsen eller ølfabrikk, eller 
finne på noe selv. Onsen er et offentlig nakenbad med varmt vann, 

der man bader naken.
Femteklassingen Vegard forteller om opplevelsen: “Onsen-en 
vi besøkte var stor og fin, med opp mot ti ulike små bassenger i 
gutteavdelingen, alle med vanntemperaturer opp mot 40 grader. 
Likevel var vi gutter litt misunnelige på jentene som rapporterte om 
eksepsjonelt god utsikt fra deres basseng i 10. etasje.”

De som reise på ølfabrikken fikk først gratis omvisning, før de måtte 
sluke tre store glass øl – jeg mener smaksprøver – på 20 minutter. 
I tillegg til noe sprit de hadde på lager. Nevnte jeg at alt var gratis? 
Det ble rapportert om god stemning på vei hjem fra den smakingen.
Den siste dagen besøkte vi University of Nihon, der vi fikk se House 
of LOHAS. Dagen begynte med en presentasjon om hva House 
of LOHAS er, og fjerdeklassingen Katrine forklarer at “dette er et 
forskningsprosjekt utviklet ved universitetet. Formålet med House 
of LOHAS er å utvikle ulike bærekraftige teknologier for boliger som 
er selvforsynte med hensyn på varme, elektrisitet og/eller vann 
og skape et miljø som fremmer LOHAS: Lifestyles Of Health And 
Sustainability.” Etter presentasjonen fikk vi se de byggene vi hadde 
fått høre så mye om under presentasjonen.

Etter omvisningen fikk vi servert en “typisk japansk” lunsj, bestående 
av ris og mye rart og fargerikt (blant annet en slags fiskepudding, 
som var delvis knall rosa. Mye av det var godt!
Etter lunsjen reiste vi tilbake til Tokyo, sjekket inn og gjorde oss 
klarte til en kose-karaokekveld (med åpen bar). Her gikk det mye i 
gamle klassikere som “Barbie Girl”, men også Vazelina Bilopphøgers 
“Surfebrett”. “Let it go” kunne en nok ikke gi slipp på (red.anm: 
akkurat slik som i fjor!). Denne ble sunget i allsang, og var nok den 
sangen som kunne høres ut på gata.

Alt i alt har dette vært en strålende tur! Vi håper selvfølgelig at neste 
kull får det like bra som oss.
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MILJØVENNLIG 
BYUTVIKLING

Så hvordan ser du for deg en miljøvennlig by? Du tenker nok 
umiddelbart på sykkel, buss og bane. Transportsystemet 

er åpenbart en stor kilde til både global, og ikke minst 
lokal, forurensning. Og det kan være plasskrevende, 

støyende, usjarmerende og tidskonsumerende 
(kø). Dermed er det naturlig at en god del av 
diskusjonen blir på transport. Andre elementer 
i byplanleggingen, som kanskje ikke er like 

opplagte, er:
Arealfordeling: Hvordan skal områder settes av til 

park, torg, parkeringsplasser etc.?
Bygningstyper: Skal man bygge tett med høyblokker eller 

heller satse på boligfelt med rekkehus og eneboliger?
Plassering av daglige tilbud: Hvor langt er det fra der folk bor til 

matbutikker, barnehager etc.?
Bevaring og bruk av kulturminner: Hvordan skal vernede bygg eller 

områder beskyttes og integreres i bybildet?
Lokalisering av arbeidsplasser: Er jobbene i byen eller i næringssentre 
utenfor sentrum?

Om man vil lage en science fiction-film, må man ofte spørre seg selv: Hvordan 
vil fremtidens byer se ut? Et mer relevant spørsmål for de som ikke skal lage 

film er: Hvordan bør fremtidens byer se ut? Vi skal, med Trondheim i de 
neste 20 årene som eksempel, fordype oss litt i hvordan man kan drive 

byutvikling mot et lavutslippssamfunn.
TEKST  BÅRD HAGA BRINGELAND

For å se hvordan fremtidens byer ideelt skulle sett ut, kan vi 
ta utgangspunkt i figuren til venstre fra forskningsprosjektet 
Miljøbyprogrammet, utført av Klima- og miljødepartementet. Bildet 
viser prinsippskissen for en miljøvennlig by, slik de så det. Studer den 
i et lite øyeblikk før du går videre!

Et sterkt sentrum
Byen har et sterkt innerste sentrum, i motsetning til dagens 
kjøpesenter-byer. For Trondheim betyr det for eksempel å få de store 
sportsbutikkene, lekebutikkene og lignende fra City Syd og City Lade 
inn igjen til sentrum. Slike store kjøpesentre har vært mye diskutert 
de siste årene, fordi de tar mye av markedet fra sentrum. 

Mange sentrum i Norge blir mindre og mindre – bare man kommer 
rett utenfor innerste sentrum ser man ofte bare frisører og nedlagte 
butikker. Ved å flytte kjøpesenterbutikkene inn igjen i byen, kunne 
igjen hele Midtbyen bli tatt i bruk, istedenfor at nesten alt ligger 
konsentrert i noen få gater rundt Torget, Munkegaten og Nordre. 
Dette er et mål ikke bare for å få et mer levende sentrum, men også 
fordi kjøpesentre i høyeste grad er bilbaserte, mens et sentrum ikke 
trenger å være det (i figuren er sentrum/Midtbyen bilfri).

Om vi nå ser videre på figuren går hovedlinjene av kollektivtrafikken 
ut fra sentrum og til bydelssentrene, som fungerer som knutepunkt 
i kollektivtransporten, og med en god del næringsliv (butikker, 
men også bilmekanikere og annet som ikke passer i bysentrum). Et 
eksempel på dette i Trondheim er Lade, som er et vakkert og åpent 

bydelssentrum. Ut fra disse knutepunktene skal man enkelt kunne 
komme seg med kollektivtransport ut der alle bor. I boligområdene 
skal det være relativt tett og variert bebyggelse, slik at små lokale 
sentrum med skole, barnehage, matbutikk og kollektivtransport alltid 
er 5–10 minutters gange unna. Når sykkelveiene i tillegg er overalt 
(også der bilene ikke får kjøre), så skal det til daglig være helt greit å 
komme seg rundt ved å gå, bruke kollektivtransport eller sykle. 

Indirekte handler altså veldig mye av miljøvennlig byutvikling om 
transport, ved at alle delene av byplanleggingen skal legge opp til at 
persontrafikk med bil skal bli overflødig i hverdagen.

Byuvikling i Trondheim
Nå tenker du kanskje at Miljøbyprogrammets ideelle by bare er en 
utopi. Og det kan man nok si, for byene som skal finnes om 20 år er 
jo allerede bygget! Her handler det altså om å gjøre det man kan, uten 
å ha mulighet til å planlegge alt fra grunnen av.

Arbeidpartiets Rita Ottervik har som ordfører styrt Trondheim i 
mange år. Vi har snakket med Trondheim Arbeiderparti om hvordan 
Trondheim skal utvikle seg framover:
     – Nesten en tredjedel av Norges klimagassutslipp er fra 
transportsektoren, og mesteparten av transportutslippene våre 
kommer fra privatbiler. Fremtiden er avhengig av at vi finner andre 
løsninger enn flere biler og mer kø. 

I oktober i fjor uttalte fagfolk ved Institutt for byforming og planlegging 

TEKST  BÅRD HAGA BRINGELAND

3130



FOTO-
KONKURRANSEN 

"POP IT"
FOTO VLAD CRISTEA

her på NTNU til Adresseavisen at privatbilen er det største 
hinderet for bymessig utvikling, og de mener at Trondheim 
langt på vei hovedsaklig planlegger for bilen. Dermed kan det 
kan være et naturlig spørsmål, når AP har hatt makten i 13 år 
og er klare for tre år til: Hva har de fått til fram til nå?
     – For et par år siden lanserte vi Miljøpakken, en storstilt 
satsning på miljøvennlig infrastruktur. Nå er Trondheim den 
storbyen med mest sykling, antall busspassasjerer er mer enn 
doblet, og bylufta er den reneste på over 20 år. 

Selv om Trondheim er en av Norges raskest voksende byer, 
går altså antall bilturer nedover. Du har kanskje merket 
sykkelveiene selv? Etter sommeren i fjor fikk for eksempel 
Elgeseter bro sykkelfelt i begge retninger, og det på begge 
sider av veien! 

MDG, en ny spiller på banen
Etter fjorårets valg er også MDG, Miljøpartiet De Grønne, 
kommet for fullt inn i bystyret. Deres nylig avgåtte talsperson 
Hilde Opoku ble valgt til varaordfører. Vannmagasinet har 
derfor snakket med MDG, og de har også store ambisjoner for 
Trondheim som miljøby.
    – Å drive byutvikling i en by grunnlagt i år 997 innebærer at 
vi fortsetter på et arbeid som tusenvis av mennesker har gjort 
gjennom historien. Miljøpartiet De Grønne anser dette som en 
berikelse, selv om det legger noen begrensninger på friheten 
vi har til å forme byen. Vi vil ivareta og fremheve mer av byens 
historie og særpreg – først og fremst i bykjernen – samtidig 
vil vi skape en framtidsretta by med bærekraftige strukturer 

rundt sentrum. Med befolkningsvekst må boligmassen økes 
rundt Midtbyen. Vi vil organisere bydeler og nærmiljø slik at 
de består av et mangfold av boligalternativ, som gir større 
naturlig befolkningsvariasjon.

Hvordan ser Trondheim ut om 20 år?
Arbeiderpartiet vil fortsette sitt arbeid med transportsystemet 
i byen, men vil for eksempel ikke satse bygging av bybane i 
Trondheim, fordi det vil ta så lang tid og mye penger å få til.
       – Vårt neste løft er å bygge Superbuss, en bybane på hjul 
drevet av klimavennlig biodrivstoff (red.anm: se bildet under). 
Slik skal vi bygge en by hvor du ikke er avhengig av bil uansett 
om du skal til jobb eller skole, trening eller barnehage. 

MDG er naturligvis de mest ambisiøse på miljøfronten, så 
hvordan ser deres fremtidige Trondheim ut?
     – Om vi fikk fritt spillerom til å gjennomføre vårt 
program de neste 20 årene, ville det historiske Trondheim 
fortsatt være tydelig innenfor og rundt elveslyngen, og med 
kompakte, klimanøytrale og spennende bydeler rundt. Vi 
står i spennet mellom en historisk by og en framtidsretta 
foregangsby for nye miljøpolitiske løsninger. Med vår politikk 
vil begge identitetene ivaretas, og skape livskvalitet og et 
godt, bærekraftig samfunn i krysningen mellom disse.

Alle de store partiene fikk anledning til å kommentere saken.
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Kjent “fyllik” i 4. klasse hadde ingen begrensninger 
da han gikk fra å smake på alt fra kongekrabbe til 
både gutter og jenter på karaokebar.

Tolken fikk plutselig bryne seg da en av de 
reisende fikk akutt tannverk, og måtte følges til 
tannlegen.

EMILer ble etter middag hos Andy’s påkjørt av 
sykkel(!). Tolken fikk bryne seg nok en gang da 
han måtte oversette via telefon til guiden som var 
med for å oversette fra legen. (PS: Det gikk bra!)

Det ble glemt igjen lommebok på bussen til Oslo. 
Heldigvis sjekket noen bussen før den kjørte. Det 
gikk ikke like bra i Tokyo, da det ble gjenglemt 
lommebok i bussen til hotellet, og ingen sjekka. 
Nødnummeret til den japanske reiseoperatøren 
ble ringt etter å ha vært i Japan i nesten 3 timer.

Den japanske guiden måtte få en innføring i 
“norsk  tid”, da studentene konsekvent fikk oppgitt 
alle tidspunkt minst 5 min. før tidspunktet i 
programmet.

En gruppe EMILere tømte en ramenautomat 
for vekslepenger første kvelden da alle  hadde 
10.000-lapper. Bare tre fikk mat før den gikk 
tom, som gjorde restauranteierne svært stressa.

En gruppe studenter tok med seg den ene 
reiselederen for å finne noe å spise, men det 
eneste de fant var “girls bar” og mange menn 
med hvite tenner som lurte på om de var på jakt 
etter “a good time”.

Det første reisefølget gjorde på offentlig 
transport var å sende hele gjengen på 50 stykker 
inn i damevogna på T-banen, som logisk nok kun 
er for kvinner i rushen.

Etter noen dager på hovedekskursjon gikk det 
plutselig opp for folk hvorfor japanerne sendte 
dem rare blikk når en haug med EMILere spurte 
på togstasjonen “Where is Gotanda?”. Gotanda 
var stedet hotellet lå, men også Tokyos største 
horestrøk.

5. klassejente observert da hun snek seg ut fra 
et av gutterommene på hotellet i Tokyo. Hun så 
ganske skyldig ut.

Ung mann endte på nachspiel i offentlig bad 
FOR DAMER, sammen med flere EMIL-jenter. For 
de uvitne: I japanske offentlige bad er man helt 
naken.

To mannlige EMILere pådro seg mye 
oppmerksomhet da de stupfulle gikk rundt i 
Disneyland som Mikke mus og Langbein.

KARAOKE 
MADNESS

PANGSTART

NORDMENN
I JAPAN

日本の非常識なゴシップ版
JAPAN EDITION

愚か

To femteklassinger som visstnok skal ha rota i 1. 
klasse fant tonen etter en fuktig kveld. De ble sett 
i gangene på hotellet på jakt etter ledig rom.

To EMILere kjørte mye heis på karaokekveld. Det 
spekuleres i om det oppsto søt musikk og om det 
ble fullbyrdet på et bortgjemt toalett.

NTNUs representant observert som en av de mest 
ivrige på karaoken siste kvelden i Japan.

Karaokekveld resulterte i at mannlig xKom-
medlem blødde på den innleide norsk-japanske 
tolken. Bløderen tok saken i egne hender (red.
anm: ba-dum-tss!) etter blodbadet, og sydde 
seg selv sammen på hotellrommet ved hjelp av 
nylontråd og sake.
Mannlig EMILer hadde gode utsikter for seksuelt 
samkvem, men ble avledet av blødende medelev.

IKKE LETT Å VÆRE 
TOLK/GUIDE

Uttalelse fra tolken etter blodig karaokekveld:  
“Herregud ... Gløshaugen ... Barnevakt ... Knuste 
glass og sprukne dører. Nasty gulv og stjålne 
flasker fra kjøkkenet ... (om bildet til venstre:) 
Dette er ikke mitt blod.”

Den ene bussguiden var veldig bekymret over alle 
som ble“bilsyke” på bussen, ettersom så mange 
var hvite i ansiktet og spydde. De var egentlig 
bare fyllesyke.

Ivirg EMILer klarte å knuse en glassrute ved å 
presse rumpa(!) mot glasset. (se bilde)

刃傷

Høy 4. klassing har drukket litt for mye øl, men 
har tydeligvis ikke fått nok da han tar fatt på 
et glass med øl på karaokebar, styrter den lett, 
hiver glasset hardt i bakken og utbryter “GIVE ME 
ANOTHER!” 

SJOKKERENDE SITATER OG HØY SPENNING!

OG
AMPÈRE

Na

Tips oss!

emilweb.no/sladder

HELT anonymt!

Førsteklassing våknet etter vin og 
klin med få minner og blåveis.

Utallige EMILere klinte på vin- og vårfest, men 
førsteklassingene fikk seg en overraskelse når 

und.ass. (M) og stud.ass. (M)
klinte med hverandre.Fire pikestrømmere 

ble observert og filmet 

i samme dusj

(Minst) to pikestrømmere dro 
hjem med hver sin Pirum-
gutt etter at de to korene 

hadde en lang natt sammen 
på Sanger’n.

Nattpattuljen-Anders 

tok turen innom vin og 

klin.

Flere kliningser fant sted på vin og klin både mellom Pikestrøm og Høystemt, og internt i korene.

Indøk-EMILer og EMILer observert 
på date på Samfundet. Måtte 

kjærligheten seire.

Hørt på korøvelse:

Dirigent: da tar vi det fra “doo”-partiet

Korist 1: Det partiet vil jeg stemme på!

Korist 2: Da blir det gul-brun regjering!

Ubetenksom kvinnelig femteklassing kalte ved 

et uhell Frank Mauseth ved navnet til kjæresten 

sin. Heldigvis(?) var flere andre studenter til 
stede i rommet.

Overhørt på EMIL-kontoret av 
kvinnelig EMILer: 

“Jeg skal sende snap neste 
gang jeg dusjer!”

Flere piker opplevde

Medisin-student ble overhørt i kø på Samfundet: 
“EMIL-jenter, du vet ...”

Et nachspiel i Nedre Allé nådde 
høydepunktet rundt klokken 6 med 

tre nakne indøkere
i dusjen – samtidig. Fem EMIL-jenter stod 

i døren og så på showet.

SKANDALE: 
 Energi FK tapte 11–1 mot Bygg

Toalettene på Elbygget krevde nok et 

offer i desember. Denne gangen ble en 

skjegget EMILer (5.) fanget i 1F en sen 

kveld. Låsesmed måtte til.

bisarre sex-drømmer
etter konsum av Ølstemt sitt hjemmebrygg.

Redaksjonen fikk inn 
så mye sladder fra 

hovedeksursjonen at den 
fikk sin egen spalte.

Observert i Bodegaen: 
Lang gutt med krøllete hår og 
tidligere stud.ass i TET4115 

virket å ha svært god kontakt 
med tidligere student. 

#høyspenning

KUN
1 ¥

Medveleder om høyspent 

jente sin prosjektoppgave, 

tre dager før innleveringsfrist: 

“Dette blir verken stryk

eller Nobelpris.”
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Lær oss gleden over enkle ting
og latter som ikke har ondt i sinn

Forlatelse fri for baktanke
og kjærlighet til alle mennesker under solen

Teknologi: Hva er et pitotrør? (“pitå-rør”)

Naturvitenskap: Hvilke to metaller lages den norske 
5-kroningen av?

Klima: Hvorfor har vi et CO2-kvotemarked i Europa, når 
mange egentlig ønsker en CO2-avgift?

Energibruk: Hvilke to karakterskalaer brukes sammen 
til energimerking av bygg, og hva representerer de?

Ymse: Hvor lenge varer verdens korteste 
kommersielle flyrute?

EMIL-ingeniørspillet

Elgen observerer
… at gratulerer til MiljøKom med vel overstått Klimadag!!!
… at avisen er “litt” forsinka.
… at vi har laget en dobbel sladderside som trøst.
… at i år fikk EMIL 242 kvalifiserte førstevalgssøkere!
... at de er awesome.
... at semesterstart > eksamensperiode.
... at rølp er tema på EMIL-fest.
... at det tydeligvis ikke er implisitt gitt.
… at kraftelektronikk-boka til vår Tore Undeland brukes i Norge, Nederland og Belgia.
… og Tyskland og Australia. 
… og India. Minst.
… at tok du kraftelektronikk på Gløs er det også forfatteren selv som har undervist.
… at fjorårets kull var de siste som hadde ham.
… at nå tar en awesome greker over faget.
… at en viss gründer/BMX-syklist/tidligere EMILer imponerer.
… at han er på forsiden av DN oftere enn Røkke.
… at Vannmagasinet tar i mot freelance-artikler, woop!
… at Fosen og Snillfjord får 278 vindturbiner.
… at prosjektet opprinnelig ble skrinlagt.
… at man flyttet turbiner fra Snillfjord til Fosen.
… at fordi det blåser mer på Fosen.
… at det blir Europas største vindkraftanlegg!
… at Skonhoft ikke liker vindturbinutsikt fra hytta si.
… at japanske telefoner er vanntette.
… at japanske toalettseter er elektrisk oppvarmet.
… at i Japan dyrker de salat uten jord.
… at i Japan dyrker de også kubeformede vannmeloner.
… at Japan er med Norge i hvalfangstklubben.
… at i Japan er det over 1000 jordskjelv i året. 
… at Elektromann har flyttet.
… at han ønskes velkommen tilbake til en fremtidig SJUNGOM.
… at og kanskje en Korstock eller to også!
… at husk å redusere, gjenbruke og resirkulere.
… at et utvekslingssemester eller to er ganske greit.
… at det anbefales!
… at tidligere EMILer nettopp startet bryggeripuben ØX
… at han grunnla ØlKom for fem år siden.
... at vi ønsker ham lykke til!

• En sensor som måler fart basert på trykk. Finnes i 
fly og skip. 

• 75 % kopper og 25 % nikkel.

• I lovverket har kvotemarked og avgift forskjellig 
status. Det koker ned til at å innføre CO2-avgift 
krever 100 % enighet, mens å innføre kvotemarked 
bare krever flertall.

• 1. Farger fra grønt (best) til rødt (dårligst). De 
viser brukt andel av fornybare energikilder 
(varmepumpe, fjernvarme, solvarmer etc.). 
Fossile brensler og ineffektiv bruk av elektrisitet 
(panelovner istedenfor varmepumpe) trekker ned. 
2. Bokstavkarakter fra A (best) til G (dårligst) som 
sier noe om bruk av energi til oppvarming per 
bruksareal i året (kWh/m2*år)

• Ca. 47 sekunder, mellom to øyer på Orknøyene. 

Fasit


