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Hilsen fra Styret
Kjære alle EMILere!
Januar og februar har kommet og gått, og man kan så vidt kjenne
at solen begynner å varme. EMIL-festivalen gikk av stabelen, og
vin og vårfest er like rundt hjørne. Det er offisielt: Våren er her.
Noen har kanskje begynt å føle litt på eksamensnervene, men
ingen grunn til bekymring, for vi er enda ikke forbi påskeferien.
Vi oppfordrer derfor alle til å ta livet med ro, i hvert fall til en viss
grad, og nyte tiden framover. Våren er spekket med aktiviteter
og arrangementer, så vi håper å se dere på alt fra kjellerfester til
elgens time.
Ha et fortsatt fint semester, og husk at dere alltid kan nå oss på
facebook eller på mail.

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

KONTAKTINFO

vlad_cristea@hotmail.no
baardhb@stud.ntnu.no
sladder@emilweb.no
FOTO HARALD UNDHEIM

Leder
Kjære EMILere!
Endelig sees vi igjen! MediaKom har gjort sitt beste for å lage en best mulig utgave av Vannmagasinet.
Vi har hatt det gøy gjennom hele prosessen, sammen med styret, som har testet noe ekstremt, sammen
med EMILs studieveileder Kristoffer Halseth, og med mange andre!
Du spør deg kanskje, hvordan kan man ha det gøy av å lage en avis? Er det ikke tidskrevende og
komplisert? Svaret er «Nei!». Alle våre skribenter, designere og ikke minst fotografen kan garantere
at det å være medlem i MediaKom er noe av det beste som kan skje i studieperioden. Samtidig er
det veldig mye nyttig informasjon man får tilgang til, og man får muligheten til å utvikle kunstneriske
ferdigheter, uansett hvor dypt i sjelen de er gjemt. Resultatet blir fantastisk!
Dersom du har lyst til å prøve noe nytt, ta kontakt meg gjennom facebook, epost eller telefon, så kan
du bli med på MediaKom sitt neste møte. Kontaktinformasjonen finner du på emilweb.no.
God lesing!
Dette er en hilsen til deltakerne på Teknologidagen: Er du interessert i hvordan energi produseres og
brukes, eller i elbiler, vindkraft, fremtidens hjem og miljøanalyser, så kan godt Energi og miljø være
studiet for deg. Om du i tillegg har lyst å bli kjent med en livlig, inkluderende og engasjert gjeng, så står
vi klare til å ønske deg velkommen på laget!

Vlad Cristea,
redaktør

TAPPASOPPSKRIFTER
FRA MILJØKOM

FOCACCIA-BRØD
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INGREDIENSER

Watts up

- Ca. ½ pk tørrgjær
- 7 dl vann
- 800-900 g hvetemel
- 1 ts salt

Energinyheter

TEKST BÅRD HAGA BRINGELAND OG MARTIN LILLEBO

TOPPING

TEKST AMALIE DALTVEIT

- 10 renska hvitløksfedd
- 1,5 dl olivenolje
- Maldonsalt
- Ev. fetaost, cherrytomat,
rosmarin, timian etc.

LEFSERULLER
INGREDIENSER

SLIK GJØR DU
Bland ut gjær i lunkent vann. Tilsett hvetemel til du har en noe bløt,
men luftig, deig. La den heve til dobbel størrelse, i ca. 1 time. Rens
hvitløksfedd og legg dem i olivenoljen (til den har satt smak
på oljen). Ha deigen i en langpanne og fordel den utover i
formen. Smør oljen (uten hvitløksfedd) over deigen og
strø over maldonsalt. Legg på ev. annen topping.
Etterhev deigen til den fyller formen. Stek i 15
min. på 225°C. Avkjøl på rist.

TOMATPESTO
NY HAVVIND VED KARMØY. Karmøy
blir testlokasjon for en ny type bunnfast
og tobladet 6,2 MW havvindturbin.
På Karmøy kan du på godværsdager
se Statoils Hywind-mølle, som i 2009
ble verdens første fullskala flytende
vindturbin. Nå skal altså Hywind få
en like spesiell nabo, for den nye
vindturbinen skal ha to blader i stedet
for de vanlige tre, i tillegg til at den skal
utføres med en ny type fundament.
Med et betongfundament kan
vindturbinen monteres ferdig i havn,
slepes ut til lokasjon og senkes (ved at
fundamentet fylles med vann). Dette
forventes å være enklere å gjennomføre
enn å sette opp konvensjonelle
monopæler, som er stålrør som bankes
ned i havbunnen, og potensielt bedre
for det marine livet.

(liten porsjon)

SLIK GJØR DU

FYLT PAPRIKA
INGREDIENSER
- Paprika
- Ost (fetaost)
- Champignon
- Løk

- Soltørkede tomater
(og andre ønsker!)
- Salt og pepper

Stek alle ingrediensene i en stekepanne og
krydre med salt og pepper. Skjær av lokket
på paprikaen og ta ut frøene. Fyll opp
paprikaen med ingrediensene du har
forberedt, og legg ost på toppen.
Stek i ovnen på 200°C i 20 min.
SOLENERGI VAR STØRSTE
NYINVESTERING I USA I FJOR.
Solenergi sto for 39 % av alle
investeringer i ny energikapasitet
i USA i 2016, og doblet med det
installert kapasitet fra 20 GW til
40 GW. Bloomberg Finance spår at
veksten kommer til å fortsette til tross
for landets energikonservative og
klimaskeptiske lederskap og forventer
derfor at solenergi fem år frem i tid skal
kunne levere over 100 GW på en skyfri
dag.

Ha alle ingrediensene i en kjøkkenmaskin.
Kan gjerne lage en større porsjon, da
pestoen holder seg fint i flere uker.
Brukes til brød, pasta, pizza, salat
osv. Lagres på glass.

TZATZIKI
INGREDIENSER
- 1 agurk
- 2 hvitløksfedd
- 3 dl gresk yoghurt
- Salt og pepper

SLIK GJØR DU
Riv agurken på et grovt rivjern. Ha agurken
i en sil og la vannet renne av. Finhakk
hvitløk og bland med yoghurt og
agurk. Smak til med salt og pepper.
La gjerne tzatzikien stå i kjøleskapet 1 time før servering.

KIKERTBOLLER
INGREDIENSER

MANGOSALAT
INGREDIENSER
- 1 mango
- ½ rød chili, renset for frø
- Revet skall og saft av ½ lime
- En håndfull frisk koriander

SLIK GJØR DU
Rens og skjær mangoen i terninger.
Tilsett hakket eller finsnittet chili,
limeskall, limesaft og hakket
koriander.

DESIGN VLAD CRISTEA

Ta en lefse og smør Snøfrisk på halve. Fordel en halv avokado utover på tvers av
lefsa. Fordel soltørkede tomater og
salat på samme måte. Rull lefsa
sammen og skjær i biter.

- 5 soltørka tomatskiver
- 1 stort fedd hvitløk
- 1 ss pinjekjerner
- 2 ss revet parmesanost
- Minst 5 ss extra virgin
olivenolje

SLIK GJØR DU

ULTRA MEGA SOLAR POWER
PARKS. Det er navnet på solkraftprosjektporteføljen som Indias
departement for fornybar energi har
annonsert at de vil iverksette. De
har et mål om å bygge ut minst 25
GW med solcelleeffekt fordelt på 50
solcelleparker i løpet av de neste tre
årene. Til sammenligning er totalt
installert om lag 30 GW med vannkraft
i Norge.

SLIK GJØR DU

INGREDIENSER

DESIGN VLAD CRISTEA

BIOWEAPON DEFENSE MODE.
Tesla, et selskap kjent for sine tre
bilmodeller S, 3 og X (model 3 skulle
egentlig hete “E”, men Ford hadde et
patent som kom i veien), nøyde seg
ikke med å kunne skryte på seg et
airconditionsystem som kan rense ut
det meste av pollen og PM2.5-partikler.
Siden i fjor har de nemlig installert et
spesielt filter i airconditionsystemet
til S- og X-bilmodellene sine. Filteret
påstås å være godt nok til å takle et
typisk militært biologisk angrep og har
fått det folkelige navnet “Bioweapon
defense mode”. Tesla har demonstrert at
det kan rense partikkelforurensning på
1000 mikrogram PM2,5 ned til trygge
nivåer på et par minutter. Systemet skal
også kunne redusere luftforurensningen
utenfor bilen, slik at alle Teslasjåfører
kan veie litt opp for tilgrisingen fra sine
eksosnaboer foran og bak seg i bilkøen.

-Fire lefser
-To pakker Snøfrisk eller en pakke
Philadelphia naturell
-Soltørkede tomater
-To avokadoer
-Bladsalat

(25 stk)

- 2 bokser kikerter (400g)
- 1 gul løk
- 1 ts chilikrydder
- 4 fedd hvitløk
- 2 ss hvetemel
- ¼ ts kardemomme
- Litt koriander
- 2 ts spisskummen
- Salt og pepper

SLIK GJØR DU
Ha alle ingrediensene i en kjøkkenmaskin (eller
mos kikertene manuelt, for så å blande inn de
andre ingrediensene). Lag passende boller av
kikertblandingen. Stek til de blir gylne og
gjennomstekte. Utenom til tapas, er
de også gode i tortilla/pitabrød.
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Den sjette utryddelsen:
en unaturlig historie
TEKST BÅRD HAGA BRINGELAND

Kanskje var det slik at i begynnelsen av første semester, da
MiljøKom presenterte seg, at du tenkte at du skulle bli med i denne
komiteen? Kanskje gikk tiden og du glemte det litt ut? Nå har du sjansen
til å lese litt om hvem vi er og bli med!
Nytt år, nytt MiljøKom-styre og nye aktiviteter i vente. Semesteret er
godt i gang og vi har allerede arrangert filmkveld, dumpsterdiving og
ikke minst Klimadagen. MEN, frykt ikke, MiljøKom har mer i vente! Vi skal
blant annet prøve å arrangere flere avslappende filmkvelder og ikke minst
adrenalinpumpende nattesturer med dumpsterdiving. I tillegg til dette skal vi
hoste eksamensgrilling for alle på EMIL.
Vi i MiljøKom fokuserer på å skape et godt miljø, både når det kommer til
miljømiljø og til sosialt miljø. Komiteen er med på å gjøre slik at vi som studenter
velger å tenke mer over våre valg og gjennom dette bli mer miljøvennlige. Skal
man kaste matrester eller spise det? Er palmeolje bra? Hvor mye CO2 slipper
en ku ut i løpet av en dag? Hvor mange kan vi presse inn i en buss? Er du
veganer, vegetarianer, fleksitarianer, laktoovovegetarianer eller kjøtteter?
You name it! Dette er en komité for alle, og alle er velkomne!
Vi ønsker gjerne at flere skal bli med!
Lik facebooksiden vår for mer informasjon om EMILs beste
komité: MiljøKom.
Husk: Ett tørk er nok!

KOMPOSTEN

Med all vår betong, aluminium, plast og våre masseutryddelser
og monokulturer, legger vi nå igjen geologiske spor som
om millioner av år kan oppdages av datidens geologer og
paleontologer. Spørsmålet vitenskapssamfunnet stiller seg
er: Har vi endret jorden så mye at vi er kommet inn i en ny
tidsepoke, nemlig Antropocen – menneskets tidsepoke?
Forskerne har identifisert fem masseutryddelser fra førmenneskelig tid, altså fem “tidspunkt” i historien hvor over
70 % av verdens arter har forsvunnet. For 11 700 år siden
begynte Holocen, tidsepoken hvor mennesket virkelig har
tatt seg opp (uttales for øvrig ”Holosén”). Ved begynnelsen
av epoken trakk isen seg tilbake fra Europa, og den siste
istiden var ferdig. Dermed begynte en varm og frodig
tid, hvor mennesket gikk fra et totalt antall på 4 millioner
til dagens 7 milliarder, ca. en 1757-dobling. Det store
antallet vårt påvirker kloden mer enn noen annen art som
har eksistert før oss. Akkurat dette er det boken Den sjette
utryddelsen handler om!
Det er ikke en dommedagsfortelling. Det er heller ikke
en vitenskapskvinnes ytringer. Boken handler om den
amerikanske journalisten Elizabeth Kolbert sine reiser til
steder på Jorden hvor menneskets fundamentale påvirkning
på artsmangfold og klima er spesielt synlig. Hun snakker
også med forskere som har viet livene sine til å dokumentere
verden.
Elgen anbefaler denne boken på det varmeste! Kjøp den,
eller lån den på det offentlige biblioteket (tfb.no) eller på
universitetsbiblioteket (oria.no – og her kan du bestille den
til Teknologibiblioteket eller Realfagsbiblioteket). Og om du
synes den er litt lang, så kan du alltids velge og vrake blant
kapitlene som er interessante, alt ettersom korallrev eller
regnskog virker mest spennende!

Sexy læring
Det er med tungt hjerte at itslearning fra høsten av
går bort. Da mister vi nemlig muligheten til å benytte
den noe ukjente URL-en som alltid har vært en tro
følgesvenn for Gløshaugens hverdagshelter. Når vi mister
itslearning, mister vi nemlig muligheten til å taste “ilearn.
sexy” i nettleseren for å komme oss rett inn på NTNUs
kjære læringsplattform. Makan til snappy URL skal
man lete lenge etter. Det var alt. Bruk ilearn.sexy
flittig frem til i høst.
JarandKom

DESIGN VLAD CRISTEA

Mennesket er utvilsomt den mest dominerende dyrearten
Jorden har sett – ikke kun fordi det er ganske mange av oss,
men fordi vi med industrialiseringen endrer økosystemene og
jordoverflaten på en helt ny måte.

(H)ELGELESING

DESIGN VLAD CRISTEA

Sjarmen med tarmen
TEKST ANJA B. S. ANDERSEN

«Visste du at …?» Dette er noe du kommer til å si på mange
fester og sosiale sammenkomster etter å ha lest denne
humoristiske faktaboken om fordøyelseskanalen. Den er
proppfull av masse fakta du ikke ante du ikke visste.
Som student leter man ofte etter metoder for å spare
tid. Og måten du sitter på do når du skal bæsje kan være
med på å redusere tiden du bruker på toalettet – med
mindre du selvfølgelig har tatt med deg mobilen for litt
underholdning. Visste du at et gjennomsnittlig menneske
bruker 130 sekunder på å bæsje om han eller hun (mener
selvfølgelig egentlig hen) sitter «vanlig» på do? Om
vedkommende derimot sitter mer på huk enn et vanlig
toalettsete oppfordrer til, kan denne tiden reduseres til
50 sekunder. Det er 80 sekunder spart! Flere bedrifter
har i det siste begynt å selge «squatty-potty», som er en
slags krakk som skal hjelpe deg med å finne den perfekte
sittestillingen på do. Mer om hvordan denne stillingen kan
gi deg tidsbesparelse kan du lese om i denne boken til
den tyske legen Giulia Enders.
Men det er ikke bare bæsj som er tema i denne boken.
Tarmen er det organet i kroppen som produserer flest
hormoner! Det var du kanskje ikke klar over. Humøret ditt
kan altså i stor grad påvirkes av tarmen.
Dersom du lurer på hva slags bakterier som finnes i
tarmen, hvordan det har seg at katteeiere oftere tar
selvmord enn de som ikke har katt eller om du lurer på
hvorfor magen rumler (det er ikke fordi du er sulten!), da
er dette den perfekte «visste du at…?»-boken for deg.
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REVYEN I LIMBO
TEKST ALVAR ØYASÆTER OG ANNIE-ELISABETH STEFFENSEN
FOTO CHRISTIAN OTTO SPARRE

Men hva
driver du med,
egentlig?

Lovinda
Ødegården

Håper du allerede har kjøpt (eller planlegger å kjøpe) billetter til årets
EMIL- og Smørekoppenrevy: I LIMBO! I år har vi forflyttet oss fra den
kjære Verkstedhallen til selveste Storsalen på Samfundet, så her er
det duket for en heidundrende helaften! I og med at vi er flyttet til en
større sal, blir det kun to forestillinger – men frykt ikke, dette betyr
nemlig at det er premierefest etter den første, og gallafest etter den
andre! Med andre ord, uansett hvilken forestilling du kommer på blir
det fest! Billettprisene inkluderer inngang til de respektive festene, som
vil finne sted på Samfundet etter endt forestilling. Billetter er å finne
på emsmorevyen.hoopla.no/sales, eller via link på Facebook-siden vår!
I mange år har smøregutter og EMILere hatt gleden av RevyCom/
RevyKom. Da EMIL startet opp i 1998, ble det første kullet tatt vare på
av faddere fra Omega og Smørekoppen. Året etter fylte Smørekoppen
70 stolte år, og behovet for en jubileumsrevy meldte seg. Swinghjulet,
daværende RevyCom, så seg nødt til å få rekruttere nye teatersjeler,
grunnet tvilsom kvalitet og lav oppslutning de siste årene. EMILerne
meldte seg ivrig og påpekte at siden de også hadde jubileum, og mange
av dem likevel var tatt opp i Smørekoppen, kunne de jo like gjerne slå seg
sammen? Det ble heidundrende suksess, og dette samarbeidsprosjektet
fortsetter å blomstre den dag i dag.
Studieåret 2015-2016 ble det gjort forsøk på å omorganisere ledelsen,
da en av fjorårets sjefer endte på sykehuset etter endt revyperiode. To
sjefer ble da til et styre på syv, og slik oppsto en ny æra for vår stolte
komité. For det som er gjort én gang, er å regne som tradisjon.
Årets revy heter “I limbo”. Hva er egentlig det? Katolikkene definerer
det som tilstanden man er i når man har dødd, men ikke kommet til
verken himmelen eller helvete. Men den generelle definisjonen er et
mellomstadie, eller en grense. Som studenter på Gløs vet vi at det ikke
bare finnes mange grenser, men at vi også befinner oss i mange. Som

Jeg heter altså Lovinda Ødegården, begynte på Energi og miljø i 2011, og leverte masteroppgaven sommeren 2016. Jeg har skrevet i Vannmagasinet
siden før det ble hetende Vannmagasinet (RIP EMIL-Avis), og det er med stor stolthet at jeg nå selv er blitt motivet for denne spalten.

studenter er vi i mellomstadiet mellom å være ungdom og voksne. Som
gløsinger balanserer vi konstant mellom en øl på Edgar og matteøvingen.
I løpet av revyen håper vi å utforske noen av disse mellomstadiene og
grensene.
Arbeidet med revyen i år startet ganske raskt etter fadderperioden.
Noe av det første vi gjorde var å dra på hyttetur. Dette tror vi har vært
viktig, for å kunne senke skuldrene rundt hverandre og ha det gøy
sammen! Utover høsten har vi hatt én øving i uken, der vi har lekt leker
og skrevet. Før eksamensperioden økte vi til to øvinger i uken, for å
kunne fokusere på skolen med god samvittighet i eksamensperioden.
Nå etter jul var det på’n igjen, med to øvinger i uken. Intensivperioden
startet i uke 7, der alt som ikke var forelesninger ble nedprioritert. Siden
da har vi kokt så mye at vi vurderer å gi ut en kokebok. Siste uken
før revyen spilles, dropper vi alt som heter skole. Det er nødvendig,
og vi tror ingen av revyens medlemmer angrer på det! Vi har jobbet
kjempehardt med forestillingen og håper dere vil bli med oss på limbo
15. og 16. mars!

DESIGN VLAD CRISTEA

Stillingen som EnergiTrainee er kanskje den kuleste jobben man kan ha som nyutdannet, da man får prøvd seg på tre ulike sider av samme bransje
over to år, gjennom tre opphold hos tre ulike bedrifter. Traineen jobber hos SINTEF Energi, hos et nettselskap og hos enten NVE, DSB eller Energi
Norge, hvert opphold på åtte måneder. Jeg jobber hos SINTEF Energi i Trondheim frem til midten av mars, hvorpå det bærer videre til Hafslund i Oslo
og deretter NVE i samme by. Det jeg har jobbet med hos SINTEF har liknet mye på å skrive masteroppgave. Det går mye i å samle inn informasjon og
skrive rapporter, og de temaene jeg har fått satt meg inn i er plusskunder, batterier som energilagring, og Norges forhold til “smart grids”. Jeg har også
fått leke litt med konfidensiell kundedata og grafer i Excel, i tillegg til andre små oppgaver internt i SINTEF, som å arrangere den årlige EnergiTraineeturen, lage grafisk profil for NEF Teknisk Møte, blogge for #SINTEFenergy og reise på businessklasse til portvinens hovedstad.

Fortell om din villeste studentfest!

Hvordan var overgangen til jobblivet?

Akk, det er så mange å velge mellom! Den aller sykeste
festen jeg har vært med på innebærer et badstue-telt, en
totalødelagt hekk og altfor mye nakenhet, så jeg sparer
verden for den historien. Utenom dette så husker jeg
veldig godt den aller første festen Pikestrøm hadde som
nyoppstartet kor, på høsten 2013. Det var hjemmefest, og
jeg hadde fått ansvar for å lage underholdning. Jeg kledde
meg ut som Ivar Dyrhaug og satte opp “Beat for beat” iført
oldis-parykk, eyeliner-skjegg og masse innøvde splitthopp.
Needless to say, dette ble en suksess. Vinnergruppa fikk
en bukett kvister jeg hadde plukket på veien til festen, og
disse kvistene var grunnen til at stua på et tidspunkt var
fylt av jenter som pisket hverandre, med blader over hele
gulvet. Pluss rokkeringer. Etter “Beat for beat” kommer halve
UKEkoret Pirum syngende inn i stua for en minikonsert, og
det er full boybandstemning. Jeg sitter på gulvet, like betatt
som alle andre, inntil jeg innser at jeg sitter i manneklær,
gråhåret parykk og påtegnet skjegg. Denne kvelden shottet
jeg mange, svært troverdige liksom-vodkashots (som faktisk
var vann) for å skjenke mine medkorister – med stor suksess.
Én av pikene hadde kapret en Pirum-gutt, og disse to lå og
klinte bokstavelig talt resten av natta. Noen hadde lagt igjen
en dam av spy over hele badet, som jeg og dirigenten tørket
opp med første og beste badehåndkle, som vi gjemte bak
doen. Det var senere svært dårlig stemning hos eieren av
nevnte håndkle. Morgenen etter legges det ut et bilde av
at noen har funnet en pappfigur av Gisle Børge (den ene
pianisten i “Beat for beat”) i grønnsaksskuffen i kjøleskapet.

Overgangen til arbeidslivet var relativt rolig for meg, men
dette tror jeg er et spesialtilfelle, da jeg bokstavelig talt kan se
inn i master-lesesalen min fra det nye kontoret mitt. SINTEF
Energi ligger jo faktisk på Gløshaugen, slik at når jeg snakker
om å gå til eller hjem fra jobb, blir det ofte “til/fra skolen”. I
tillegg henger jeg fremdeles fast i EMILs to beste komiteer,
MediaKom og Pikestrøm, så studentlivet er ikke langt unna.
Den største forskjellen er nok det å være på jobb til en
bestemt tid hver ukedag, som både kan være en glede og en
forbannelse. Det er fantastisk å dra hjem for dagen og legge
fra seg alt av jobb, i tillegg til å ha helt fri i helgene. På den
andre siden er det ikke akkurat gøy å ende opp på mandags-,
tirsdags-, onsdags- eller torsdagsfylla, for så å måtte være på
jobb senest kl. 9 dagen etterpå. Men jeg har klart det helt
fint, det også.

Hva er ditt beste studietips til nåværende
EMILere?
Mitt beste studietips må være å fokusere på sin egen
studieteknikk og finne det som fungerer for seg selv.
Alle er forskjellige! Prøv ut det å jobbe på egenhånd, i
kollokviegrupper eller med en study-buddy. Prøv ut det å lese
deg opp før hver forelesning, ta notater og ikke ta notater, og
å ta et skippertak-semester. Ellers mener jeg at studietiden
er like mye sosiale studier som det er faglige. Bli med på
aktiviteter, utforsk og nyt Norges aller beste studentby! Det
er nesten bedre med et verv for mye enn et for lite.

DESIGN VLAD CRISTEA
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ALLE KAN GI NOE
TILBAKE!
Klovneløpet ble arrangert for første gang i 2012. 115 frivillige og
engasjerte studenter var i sving for at løpet skulle bli gjennomført. Det ble
arrangert linjeforeningsstafett på Gløshaugen, 5-kilometer gjennom byen og
et barneløp i Nordre gate.
Siden den gang har Klovneløpet blitt arrangert årlig, og arrangementet og engasjementet
rundt har vokst i takt med årenes gang. Klovneløpet fortsetter stadig å vokse og nå er vi i
gang igjen – 7. september braker Klovneløpet 2017 løs! Har du lyst til å løpe for en god sak,
men klarer ikke vente helt til høsten? Ikke fortvil, 5. april er det duket for semesterets korteste
utfordring: Klovnesprinten!
Klovnesprinten ble for første gang avholdt i fjor, for å feire Klovneløpets 5-årsjubileum. Klovnesprinten
gir deg mulighet til å teste hurtigheten din i en sprintløype midt på Gløshaugen. Det vil bli satt opp en 100
meter lang trasé der det vil være tidtaking. Her vil det være mulig å løpe alene eller utfordre en venn eller to.
Har du ikke lyst til å bli tatt tiden på, men har lyst til å utfordre en venn? Da er potetløpet noe for deg. Her vil man
i klassisk stil få utdelt en skje med en potet. I tillegg får man endelig får sjansen til å avgjøre, en gang for alle, hvem
i gjengen som er best til å løpe med poteter. Dersom du ønsker mer fart og spenning, arrangerer vi også “Gudenes
kvarter”. Her skal det avgjøres hvilken NTNUI-gruppe som er raskest! Hver gruppe velger ut en representant som skal
ut og kjempe mot de andre gruppenes representanter. Dette vil bli en intens forestilling, med mye ære og stolthet på spill.
Tanken med både Klovnesprinten og Klovneløpet er at studentene skal gi noe tilbake til byen, og hva er vel da bedre enn å
støtte Sykehusklovnene som gjør hverdagen for på sykehuset i Trondheim lysere og lettere? Sykehusklovnene jobber for å bedre
hverdagen til barn innlagt på sykehus og er et viktig lyspunkt i en ellers grå sykehushverdag. De trenger økonomisk støtte for å
fortsette arbeidet sitt, og der kommer vi inn!
Alt overskudd fra Klovnesprinten og Klovneløpet går uavkortet til Sykehusklovnene og dette utgjør en vesentlig del av
budsjettet til Sykehusklovnenes pilotprosjekt her i Trondheim. Trondheimsstudentene har gitt noe veldig fint tilbake
til studentbyen sin og vi gleder oss over at Sykehusklovnene får fortsette arbeidet sitt i denne flotte byen.
DESIGN VLAD CRISTEA

Er du Trondheims raskeste student? Eller vil du bare bidra til et godt formål? Da bør du melde deg på! Bli
med når studentene gir noe tilbake til byen. Vi sees 5. april og 7. september!

Bli kjent med
Kristoffer
Halseth
TEKST BÅRD HAGA BRINGELAND OG ANJA B. S. ANDERSEN
FOTO HARALD UNDHEIM
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Kristoffer Halseth kommer fra Kristiansund, men det klarer ingen
å gjette. Han har nemlig så mange venner fra Østlandet, både fra
studietiden, organisasjonsliv og utenom, at dialekten hans har blitt en
slags Oslo-variant. Utenom med kjæresten, for da slår han om til en
slags trøndersk dialekt. Det sies at det er folk med mye empati som
har best evne til å tilpasse seg dialekter. Om det er riktig i alle tilfeller,
kan vi ikke vite med sikkerhet, men i Kristoffers tilfelle stemmer det
i hvert fall veldig godt. Han er kanskje født til å veilede og hjelpe
andre?

13

Fra videregående begynte Kristoffer på forkurs i matematikk, noe han
ikke ser på som sitt stolteste øyeblikk, og planen om å bli arkitekt ble
dermed raskt lagt på hylla. Så søkte han seg inn på statsvitenskap, og
heller ikke der fant han seg helt til rette.
- Jeg analyserte hva jeg egentlig ville. Jeg har alltid vært interessert i
å lytte og hjelpe, og jeg tenkte tilbake på læreren min. Kanskje jeg skulle bli
lærer? Så begynte jeg på pedagogikk, og trivdes veldig godt.
Egentlig hadde han hele tiden i bakhodet at han ville bli lærer. Etter å
ha tilegnet seg en del kunnskap om oppdragelse, utdanning, dannelse,
oppvekst, psykologi og mange gode pedagogiske grunntanker, søkte
han seg over til lærerstudiet.
- På lærerstudiet fant jeg ut at det ikke var fagbiten jeg var interessert i.
Så jeg analyserte lærerrollen. Hva var det egentlig jeg ville med lærerrollen?
Var det det å undervise i fag? Eller var det det andre, de gode rådene
læreren min gav meg om livet, om meg selv, om selvutvikling? Det var det
jeg ville med lærerrollen!
Så da byttet Kristoffer tilbake til pedagogikk, fullførte bacheloroppgaven
sin der. Og siden det var veiledningsbiten av læreryrket han faktisk var
interessert i, tok han noen bacheloremner innen rådgivning. For første
gang fikk han den virkelige godfølelsen: “Nå er du på hjemmebane, det
er det her du vil jobbe med!”. Dermed begynte han på mastergraden i
rådgivningsvitenskap.

“Når jeg blir ferdig med studiene så vil jeg
jobbe på NTNU”
Han er vår hjelper når vi trenger det. Sammen har Halsten og Halseth
ansvaret for å veilede alle EMIL-studenter gjennom studiet. Hos
Halsten kan du få svar på hvilken studieretning du bør velge, hvilke
fag du må ta på utveksling og alle slike faglige spørsmål. Alt annet er
det Kristoffer som kan hjelpe deg med. Og dette med å hjelpe, det kan
han! For Kristoffer har hjulpet så mange med så mangt.
Ikke redd for å velge feil
- På ungdomsskolen hadde vi en lærer som sa at vi måtte love ham
at, uansett hva, så måtte vi ende opp i en jobb der vi gledet oss til å stå
opp på mandag og ta fatt på en ny uke. Vi måtte ha en jobb som vi følte
var personlig meningsfylt og som vi trivdes med. Og hvis vi ikke trivdes, så
måtte vi love å slutte.
Og når du kommer til Kristoffer for å snakke om studievalg og lignende,
kanskje fordi du ikke trives med noen av valgene, så er det godt å vite
at han også har valgt feil.
- Det er lov å prøve, du blir noen erfaringer rikere. Og du vet ikke
hva du ikke liker før du prøver det.

“Jeg har alltid vært interessert i å lytte og
hjelpe”

Ville ikke forlate NTNU

Har reddet liv

På grunn av byttingen mellom ulike studier, har Kristoffer vært både
fadder og fadderbarn hele tre ganger. Han har vært fadder alle gangene
fordi han mener det viktig å ha faddere som er der for fadderbarna.
Faddere som kan snakke om fag, utvikling og trivsel, og passe på at
alle føler tilhørighet.
- Jeg synes at studenter, studenttilværelsen og aldersspennet 18 til
25 år er en veldig spennende gruppe å jobbe med. Og jeg tenkte dermed
at når jeg blir ferdig med studiene så vil jeg jobbe på NTNU. Jeg var sta: Jeg
søkte kun faste jobber og kun på NTNU, så da måtte det nesten bli det!
Og hva går dagene til her på jobben, da?
- Først og fremst er jeg veileder. Da er det samtaler om helt
studietekniske ting, slik som innpassing av emner, spørsmål om
utenlandsreiser og å sette opp fagplan. Og så er det mye på det personlige.
Jeg har pratet med studenter som føler seg deprimerte, som bikker
mot utbrenthet, og den type samtaler. Jeg har også hatt coaching med
studenter som sliter med tidsplanlegging og å få ukene og semestrene til
å gå opp. De har karakterer som er svakere enn de skulle ønsket seg, men
kommer etter mye jobbing sammen innom og stråler: “Hallo, jeg fikk min
første A!”. Det er veldig givende, det å erfare at studentene får det bedre,
enten det er at de blir friske eller at de når målene sine. Utenom dette går
mye tid med på møter og planlegging av rekrutteringsarrangementer som
Teknologidagen, Teknologicampen, med mer.

Kristoffer har vært et aktivt medlem i Skeiv ungdom, hvor han blant
annet har vært styremedlem, nestleder, lokallagsleder og sittet i
landsstyret. Så på spørsmålet “Hva er du mest stolt over?”, så er
Kristoffer ikke i tvil.
- Jeg har reddet liv. Jeg har jobbet mye med det som heter TIN,
“Ta Imot Nye”, der det kommer mye sårbar ungdom. TIN tilbyr noen å
snakke med, for LHBT-ungdommer (lesbisk, homofil, bifil, trans) i sårbare
situasjoner og i krise, for eksempel med hjelp til å komme ut av skapet.
- Det var én som fortalte at på skolen så gikk han alltid og så i gulvet,
for han var så redd for å se på noen han liker. Og når han kom hjem, så gikk
han alltid og la seg, for da slapp han å leve. Det å hjelpe noen med alt fra
å være der, til å få seg venner, til å få seg kjæreste, til å nå være ute i jobb
og til å komme seg ut i livet, det er forferdelig givende.
Denne ordningen er til for å senke terskelen for å ta kontakt og møtes,
og åpner i tillegg opp mulighetene for å bli en del av et nytt miljø.
Mange personer som tar kontakt er ungdom som blant annet er blitt
kastet ut hjemmefra, etter å ha åpnet seg og fortalt de hjemme om
legningen sin.
- Det var én ungdom som sa at “Jeg skulle ta livet mitt denne uken,
men jeg lever enda, takket være dere.”
Arbeidet til Kristoffer er ikke bare begrenset til Norge. Han jobber for
tiden med å hjelpe en homofil ungdom i Kairo som har mistet nesten
alle rettighetene sine for videre utdanning etter at han stod frem som
homofil. Han står nå i fare for å bli torturert eller drept, da homofili er
straffbart i Egypt.
- Målet mitt for livet er å ha en positiv innvirkning på andres liv.

“Jeg er ei lita badenymfe”
På fritiden liker Kristoffer å tilbringe tid med samboeren, men har i det
siste fått stor interesse for “Magic: The Gathering”. Andre spill er også
av stor interesse. Kristoffer har nesten alle spillkonsoller du kan tenke
deg, og inviterer ofte venner over på Mario Kart. Ellers elsker han å
bade – kan det være grunnen til at Kyvannet er favorittplassen hans i
Trondheim, mon tro? Han er “ei lita badenymfe”, som han selv sier, og
det skal være sikkert! De mest hardbarka i faddergruppen hans sa seg
enige om å bade en gang i måneden, uansett årstid.
- Det å kjenne blodet rushe ut i hele kroppen er en veldig deilig følelse.
Fritiden går også til å gå turer i marka. Halseth bor på Byåsen, og har
dermed lett tilgang på mark og mose. Det er likevel ikke bare i marka
han tilbringer mye tid; storbyen Oslo er en destinasjon som Kristoffer
reiser til når han har anledning. Gjennom studier og verv har han fått
mange venner som er bosatt i Oslo.
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Rekruttering – “raringene” finner tilhørighet

Hva kan Kristoffer hjelpe deg med?

- Å holde et arrangement og se at all planleggingen har båret frukter
er veldig givende. Det var ei jente som sa at “det er veldig spesielt for en
jente som meg fra hjembygden min, som trodde jeg var eneste jenten i hele
verden som likte teknologi, å plutselig sitte i et rom med 200 likesinnede.”
For ensomhet kan være så mangt. Det kan være at man ikke har venner,
men det kan også være at man ikke har likesinnede.
For det er mange av oss, sånne teknologi-geeks, som for første gang
føler seg hjemme når de kommer til Gløshaugen. Her finner vi andre
som tenker på samme måte – om alt mulig rart – og det er ikke teit å
diskutere energi i pausen eller relativitetsteori på kafé.
Teknologicampen er et arrangement på NTNU for jenter fra
videregående skoler i hele landet. Det er et tredagers arrangement, og
kan bety mye for de som deltar.
- Det var to jenter som gråt etter Teknologicampen for to år siden.
De stod i en korridor og holdt rundt hverandre, så kom jeg og spurte hva
som hadde skjedd. Så sa de: “ Tenk, vi får aldri se hverandre igjen”. Så jeg sa
bare: “Dere kan jo flytte på hybel sammen, da?”.
Målet er ikke å overtale elevene til å velge NTNU eller Energi og miljø,
men å hjelpe dem å gjøre et informert valg. Mange lar forventningene
til foreldre, venner og samfunnet styre altfor mye, mener Kristoffer.
- For eksempel får jo ofte jenter høre det at “Du som er så flink, og du
som har så gode karakterer, du må jo bli lege”. Men du må velge det du vil!

“Tør man flørte hvis man er redd for et nei?”
Da han ble spurt om fjerningen av jentepoeng hadde hatt noen
innvirkning på opptaket var han tydelig på at det var for tidlig å kunne
si noe på det, men har tror likevel at opptaket av jenter kan få negative
ringvirkninger på grunn av fjerningen.
- Det virker ofte som at jenter er flinkere til å undervurdere egen
kunnskap. Kanskje flere jenter tenker at de ikke kommer inn. Gutter,
derimot, har en tendens til å stole på egen kunnskap, eller overvurdere
egen kunnskap. Det kan også være at noen jenter ikke tør å søke i frykt for
avslag. Tør man for eksempel å flørte hvis man er redd for et nei?
Kristoffer legger til at det er viktig å heller arbeide med en
folkeopplysning enn poengmessige fortrinn. Denne folkeopplysningen
bør fortelle hvorfor det er viktig med kjønnsbalanse og mangfold.
Alle har sine ferdigheter, og det er blandingen og samspillet som er
viktig for å få til bedre teknologi, eller til og med et bedre samfunn. Et
eksempel på en slik folkeopplysning er kampanjen “Mann nok til å bli
sykepleier”. En venn av Kristoffer ønsket å bli politi fordi han ønsket
å hjelpe andre. Han ønsket en jobb med spennende utfordringer, et
hektisk miljø og varierte dager. “Har du vurdert noe annet, som kan
passe like bra?”, spurte Kristoffer ham. Nei, det hadde han ikke. “Hva
med sykepleier?” Den vennen er i dag en av plakat-eksemplene til
“Mann nok til å bli sykepleier”.

Som Kristoffer sier: “Det finnes ingen liste, man kan komme med alt.
Jeg er her for studentene, uansett hvordan de har det eller hva de har
lyst å prate om.” Vi har likevel laget en liste.
₰₰ Sykdom og helse: Egen sykdom, sykdom i familien, trivsel, ensomhet.
Om du føler at du er blitt urettferdig behandlet, har en sykdom eller
opplever noe vanskelig i familien, kan jeg hjelpe deg å navigere de
mulighetene som finnes, med tanke på studiesituasjonen eller det
personlige. Eller hvis du sliter med ensomhet.
₰₰ Mestring og egenutvikling: Strukturering av hverdagen (skole, hobby,
venner), karakterer, studieteknikker, målsetting. “Jeg sliter med å
komme meg opp på en A eller B. Hva gjør jeg feil, eller hva må jeg
gjøre annerledes?”. Da kan jeg hjelpe deg med å sette opp en bedre
timeplan. Det er viktig å se på ting som hvordan du leser, hvor mye
du leser, hvilke studiestrategier du bruker, hvordan dagene dine
ser ut, hvilke andre ting du gjør, om du har deltidsjobb eller andre
forpliktelser. Hva fyller du dagene med? Det som er viktig når vi
setter opp en plan, er at skolen skal få plass, men det skal også
være plass i timeplanen til å gjøre det som er meningsfylt for deg!
₰₰ Teknisk og administrativt: Bytte studie, bytte studieretning,
innpassing av emner fra tidligere utdanning eller utveksling, etc.
Halsten kan hjelpe med alt av faglig art, mens jeg tar resten. “Det
som ikke skal til Halsten, skal til meg. Det som ikke skal til meg,
skal til Halsten.”
₰₰ Utveksling: Informasjon om prosessen, godkjenning av
utvekslingsoppholdet (ikke fagplan) etc.
₰₰ Jobb: Yrkesvalg eller sommerjobb, tips til søknad, intervjutrening,
coaching. Jeg har også hatt samtaler med flere om intervjutrening.
De er litt nysgjerrige på hva man skal si, hva man ikke skal si, og så
videre. Det var for eksempel en student som ga uttrykk for at han
hadde strevd veldig lenge og søkt veldig mange jobber, og var litt
nedbrutt av så mange avslag. Etter at vi hadde hatt et par samtaler,
så kom han innom og sa “Du, jeg har fått jobb, jeg!”.
₰₰ Alt mulig annet: Det er kun fantasien som setter grenser.

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Kristoffers favoritter:
Dyr: Hund
Mat: Enchilada eller sushi
Tacoingrediens: Hjemmelaget guacamole
Sted i Trondheim: Kyvannet
Reisemål: California
Superkraft: Teleportering
Konsollspill: Assasins Creed eller Mario Kart
90-tallsartist: Backstreet Boys
Film: X-Men (stort sett alle filmene)
TV-serie: RuPaul's Drag Race eller SKAM

FAKTABOKS

Yrke: Studieveileder for Energi og miljø, Energibruk og
energiplanlegging, Electric Power Engineering + rekruttering for IME
(Prosjektleder for Teknologidagen 2017)
Utdanning: Bachelor i pedagogikk og master i rådgivningsvitenskap
Alder: 28
Hjemby: Kristiansund
Sivilstatus: Samboer
Pokemon Go-level: 29
Skjult talent: Kan imitere Scooby-Doo
Instagram: krihalse

ØlKom anbefaler:
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STJØRDALSØL

TEKST AUDUN TYSNES

				

La oss bare nevne det først som sist, Stjørdalsøl er en smal ølkategori.
Like fullt har den en fortjent plass i norsk ølkultur, og er en stil alle
ølinteresserte nordmenn bør ha kjennskap til. Ikke bare er det
karakteristisk og tradisjonsrikt, det gir også et innblikk i vår egen
historie.

Hva er det?
Stjørdalsøl har fått navnet sitt etter den nordtrønderske byen
Stjørdal, men ikke fordi tradisjonen startet her. Snarere fordi man
i Stjørdal ikke sluttet å lage øl på gamlemåten da industriølet etter
hvert tok over resten av landet. Stjørdalsølet ligger med andre
ord tett opptil det ølet forfedrene våre var vant til. Dog kan vi
anta at ølet i gamle dager var en tanke surt, siden “kontroll på
gjær” var like fremmed som båt med motor og tobakkspipe med
ladekabel.
Stjørdalsøl er en ølstil hvor maltet er satt i sentrum, og ikke
et hvilket som helst malt. Neida, Stjørdalsmalt skal det være.
Stjørdalsmalt meltes og tørkes på samme måte som i vikingtiden,
hvor “melte” betyr at kornet fuktes slik at stivelse brytes opp
til kortere sukkerarter, klart for vår og spiring. Dette skjer i et
såinnhus. Den karakteristiske smaken i Stjørdalsmaltet kommer
fra tørkingen. Stjørdalsmalt skal tørkes over åpen flamme fra or,
eller “ørder” som det kalles på lokal dialekt. Denne prosessen gir
maltet en karakteristisk og fyldig røyksmak.
Stjørdalsøl bruker tradisjonelt norske humler. Disse er som regel
litt tamme på smak, ingenting i nærheten av moderne fruktige
amerikanske humler. Resultatet er at det ikke er mye humle i
Stjørdalsølet.
I gamle dager brukte man kveik for å gjære øl i Norge. Kveik er
rett og slett et navn på en norsk tradisjonsgjær som har gått i
arv i århundrer. Denne gjæren er ganske spesiell, fordi den trives
best på 40 grader og gjærer seg ferdig på ca. fire dager. Kveik er

i dag veldig lite brukt, og spesielt lite i kommersiell sammenheng.
Derfor finner du ikke kveik i kommersielt Stjørdalsøl. Dog kan det
nevnes at Kinn laget en samarbeidsbrygg med Voss Bryggeri kalt
Tradisjon, som ble gjæret på kveik.

Hvordan smaker det?
Ølet er komplekst, har en fin maltfylde, hint av karamell, og en
karakteristisk og fyldig røyksmak. Ølet er mørkt kobberfarget,
over mot rødbrunt, og duften minner om spekemat. Stjørdalsøl
passer kanskje aller best som en avec eller sammen med ost. Skal
den nytes til middag, bør maten velges med omhu for et godt
resultat. ØlKom anbefaler å styre tankene vekk fra indisk curry
og annen eksotisk mat, og heller tenke norsk tradisjonskost.

Nam, det hørtes godt ut! Hvor kan jeg få tak
i det?
Stjørdalsøl finnes i hovedsak som et kommersielt øl, Alstaberger.
Dette ølet er, så vidt undertegnede bekjent, det eneste ølet som
har fått Matmerk sitt Spesialitet-merke. Et av kravene for å få dette
merket er at malt eller humle er produsert i Norge. Alstadberger
har med andre ord noe så sjeldent som norskprodusert malt. Du
finner den på Vinmonopolet. Stjørdalsøl kan også fra tid til annen
fås tak i på lokale mat- og/eller ølfestivaler.

Oppsnappa faktuelle artigheter fra Dahls-utflukten:
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Dahls er i gang med å sette opp et laboratorium hvor hjemmebryggere på sikt kan betale en slant
for å få ølet sitt kjemisk analysert.
Bryggeriet i Trondheim kan etter oppussingen ikke tappe til boks.
Dahls Pils brygges både i Trondheim og Oslo. Alle bokser kommer fra Oslo, mens fat og
glassflasker kommer fra Trondheim. Klarer du å smake forskjell?
“Bolt” i Dahls Bolt IPA kommer av den gamle skatteinnkreveren Hr. Bolt, som hadde ansvar for å
samle inn skatt i form av humle fra gårder i Trøndelag.
Ølet Dahls Lamo Wit spiller på at bryggeriet ligger på Lademoen, og at en person herfra kalles en
lamonitt.
Dahls-bryggeriet opplever en biårlig variasjon i etterspørsel på grunn av UKA.
Store bryggerier klarer å lage tilnærmet identisk øl fra gang til gang, blant annet fordi de fjerner
gjæren fra ølet før flasking. Gjær står derfor ikke på ingredienslisten.

DESIGN VLAD CRISTEA
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Når du begynner i 5. klasse går du studentmessig opp til høyeste level, og adgangskortet ditt
bestøves med en magisk tilleggsfunksjon: Tilgang til din helt personlige lesesalplass (med
mindre du havner på Varmeteknisk). Denne lesesalsplassens lokasjon og omkringliggende
bekvemmeligheter vil avhenge av dine skjebnesvangre valg av spesialiseringsretning for 3.
klasse og hovedprofil for 4. klasse.
Hvis du gir blanke i hvilket fagfelt du er interessert i, og utelukkende vil velge spesialisering
basert på lesesalplasskvalitet, så kommer Vannmagasinet deg til unnsetning. Skal du velge
prosess, midtlinja eller elkraft? Vi har besøkt alle lesesalene og anmeldt de med hensyn på alt
som er viktig for en student, som tilgang på kaffetrakter, vann, stillhet og utsikt.

Er du en av de som synes fluidmekanikk eller
termodynamikk ikke var så aller verst, kan det hende du
snuser på prosesslinjen. Lesesalsmessig er dette en stor
joker, for prosesslinjen deler seg videre i de som styrer
med gass, termodynamikk og lignende, og de som går i
en mer strømning- og vannkraftrelatert retning. Havner
du på naturgass- eller kjølekjøret vil du finne deg selv
på en lesesal med clean desk policy. Dette betyr at du
må rydde pulten din helt mellom hvert besøk. Skulle
du få en forkjærlighet for en spesifikk plass, vil det
være førstemann til mølla hver dag. Ingen steder hvor
kaffekoppen din er trygg. Ingen steder å bygge opp et
uoversiktlig papirrot som bare du personlig kan forstå
systemet i. Ingen steder å være lykkelig. Du vil forøvrig få
tilgang på en egen pause-lounge med kicker-fotballbord,
mikrobølgeovn, stor filterkaffetrakter og GRATIS KAFFE,
KAKAO OG TE, noe som er unikt for prosesstudenter.
Det faktum at man her faktisk ikke får det man har
blitt lovet i fire år – sin egen plass – trekker ned, men
kaffelounge med gratis kaffe trekker opp.

KARAKTER
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Elkraftstudentene er fordelt på mange
små saler på EL-bygget, med alt fra 3 til
13 studenter per sal. Felles for alle salene
er at de har undersøkelsens største pulter,
og pultene har i tillegg en handy hylle som
du kan hvile kaffekoppen, nøttemiksen og,
eventuelt, pensumbøkene dine på. De fleste
salene er åpenbart ombygde laber, noe man
kan se rester av i form av gassavsug i takene
og kretsledninger hengende på veggene
i enkelte saler. En konsekvens av dette er
at tilgangen på rent vann til kaffetrakter er
ganske tilfeldig fra sal til sal, men de som
mangler en vask på salen sin kan alltids
finne en i et av de tusen felleskjøkkenene
ute i Glassgården. Kaffeloungen glimrer
med sitt fravær, men det går an å stjele
kaffe fra kaffeautomaten i professorgangen
i 4. etasje, og det er tillatt med privat
kaffetrakter på lesesalen sin. Elkraftsalene

PROSESS
Er du heldig nok til å få deg en vannkraft- eller
strømningsrelatert prosjekt- og masteroppgave, har du
en god sjanse for å ende opp i lesesalhimmelen: Det
sagnomsuste Vannkraftlaboratoriet. Bokstavelig talt
ragende over alle andre lesesaler, er lesesalen å finne
i øverste etasje i Vannkraftlaben som står ved siden av
Stripa. Her vil du få tilgang på en bygning som faktisk er
kul å vise frem til foreldrene dine, hvis de skulle dukke
opp en dag. Lesesalen har kanskje Gløshaugens høyeste
takhøyde, noe som er gode nyheter for luftkvaliteten.
De har også en ganske fantastisk pauselounge. Med
en kvadratisk sofakrok, det nærmeste vi kommer et
ordentlig kjøkken, boksesekk, dartspill, hengekøye og en
KRAN som man kan LEKE MED, er dette det nærmeste
vi kommer studentnirvana på Gløshaugen.

k)
. adm. Varmeteknis
Gass & sånn (Red
iet			
Vannkraftlaborator

4 kaffekopper
6 kaffekopper

KARAKTER
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het:

5 kaffekopper

MIDTLINJA
De kan også skryte på seg en
ekstrem nærhet til Storkiosken. Som
ekstrabonus får de tilgang til Symbiosislinjeforeningen sin krysning av lesesal og
linjeforeningskontor på Realfagsbygget.
Minuspoenget for økt EMIL-isolasjon
veies delvis opp for at man får møte
en ny drøss med svært hyggelige og
miljøengasjerte studenter, samtidig som
man selvfølgelig fortsatt har tilgang på
samtlige av EMIL-salenes lunsjmøter
rundt omkring på campus.

alyse
Energi- og miljøan
terdiva banan
opper og 1 dumps
-k
de
4,5 økofairtra affek

Alle unntatt miljøanalytikerne

har høyest andel vindusplasser-per-pult,
noe som i utgangspunktet er positivt,
men vinduene peker som regel bare ut i
Glassgården, noe som er negativt. Mange
må derfor sette sin lit til EL-byggets
automatiske ventilasjonssystem for å
få frisk luft. Et stort positivt element er
forøvrig at samtlige elkraftstudenter går
forbi Vannmagasinets distribusjonsstativ
på veien til lesesalene sine, slik at de kan
være helt sikre på å alltid få rask tilgang til
EMIL-studentenes favorittblekke.

og/eller kaffe i praktisk nær
De som ikke har ordentlige vegger
3 kaffekopper og 10 lab-ledninger

Resten		

I fjerde klasse deles midtlinja videre
inn i tre ganske forskjellige linjer. Hvis
man velger Energibruk i bygninger,
havner
man
på
Varmeteknisk
sammen
med
prosesstudentene
som sitter der. Energianalyse og
planlegging-studentene
plasseres
sammen
med
elkraftstudentene.
Miljøanalysestudentene integreres inn
i masterlinjen for industriell økologi,
og skriver ofte en LCA-analyse som
masteroppgave. De plasseres derfor på
ind.ecol.-lesesalen i 2. etasje på Stripa.
Denne salen er den i undersøkelsen
som ligner mest på en vanlig stue i
et gjennomsnittlig kollektiv, og de
får dermed plusspoeng for sofa og
umiddelbar
kaffetraktertilgang
på
“kjøkkenet” som er der. Trakteren
forsynes med GRATIS KAFFE fra
instituttet (økofairtrade, naturligvis).

ELKRAFT

Se prosess og elkraft

Vannmagasinet
anmelder:
EMILs lesesalplasser
TEKST MARTIN LILLEBO
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SERVIETTREGNESTYKKE: HVALKJØTT
Hvis et menneske skulle spist hval til middag hver dag, hvor mange
hvaler ville han da konsumere i løpet av livet sitt?
La oss ta hvalkongen som eksempel. Den største av alle hvaler – ja,
faktisk det største dyret som noen gang har eksistert i Jordens 4,54
mrd. år lange historie – blåhvalen. En voksen blåhval veier ca. 140
tonn. Verdens største landdyr, den afrikanske savanneelefanten, veier
til sammenligning ca. 6 tonn. Alle 140 tonnene egner seg derimot
ikke på tallerkenen, for de inkluderer bein, hjerne, barder, hud, innmat,
reproduksjonsorganer og det som verre er. Grovt kan vi derfor regne
at ca. halvparten er spiselig kjøtt, altså rundt 70 tonn.
Hvor mye kjøtt det går per middag avhenger av hvor sexylubben
hvalelskeren er, og hvor god han er til å lage poteter og annet deilig
tilbehør. Henvender vi oss til statistikkens løgner, finner vi at hver
nordmann spiser 76 kg kjøtt og 35 kg fisk i året. Dette erstatter vi med
111 kg hvalkjøtt, og det tilsvarer 304 g per dag. Et ikke helt urimelig
estimat.

For nordmenn født i 1996 regner SSB med en gjennomsnittlig
levealder på 81,07 og 75,37 år for henholdsvis kvinner og menn, og
det gir oss et gjennomsnitt på 78,22 leveår per person. 111 kg kjøtt
hvert år i 78,22 år gir et livsforbruk av kjøtt på 8682 kg eller 8,68 tonn.
Dermed ville en gjennomsnittlig person konsumert 8,68/70 = 0,124
= 12,4 % av en hel hval per liv, hvis det bare spiste hval. Sagt på en
annen måte kan én blåhval fø 8 menneskeliv!
MEN STOPP EN HAL!! SPISE BLÅHVAL??? HVA TENKER DU MED
MANN??? DEN ER JO UTRYDNINGSTRUET OG FREDET!!!!
Uffda. La meg finne frem en ny serviett. En hvalart som faktisk blir
jaktet på og brukt som blåhvalerstatning, er vågehvalen. En fullvoksen
rabbagast veier ca. 10 tonn. Samme kjøttvektanslag som i sted gir oss
5 tonn hvalkjøtt per vågehval. Dermed ville en nordmann som er glad
i hval utrydde bare 1,74 vågehvaler i løpet av hele sitt moralske liv!
TEKST AUDUN TYSNES
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UTGAVENS E-POST
SPØRSMÅL

SVAR

Hei!

Hei, Martin!

Dette virker litt tilfeldig å spørre om, uavhengig av hvordan det
innledes, så jeg bare spør rett frem:

Viser til din epost 16. februar der du henviser til nyere forskning
som kan redusere klimagassutslipp i jordbruket.

- Er Miljødirektoratet oppmerksom på nyere forskning som tilsier
at innblanding av sjøtang i fôret til kuer kan se ut til å drastisk
redusere produksjonen av metangass inni kua når den fordøyer
fôret?

Miljødirektoratet er orientert om mulighetene om å bruke fôr
fra havet som kan redusere metanutslippene fra husdyrenes
fordøyelse. Dette blir det blant annet forsket på hos Foods of
Norway på Ås (www.foodsofnorway.net.). Denne teknologien er
i dag antatt som for umoden til å ta i bruk i stor skala slik at vi
ikke har inkludert dette i våre nåværende tiltaksanalyser, men vi
kommer absolutt til å følge med på dette området slik at vi kan
vurdere potensialet for dette i Norge.

Det høres litt absurd ut, men hvis det stemmer kan det jo
være en vanvittig effektiv måte å kutte landbrukssektorens
metangassutslipp på, både økonomisk og teknologisk, og noe som
bør utredes.
Metoden beskrives for eksempel av National Geographic
her: *link*, og et kjapt søk på "seaweed cattle methane" i en
vitenskapelig database gir en god håndfull treff på publikasjoner
om temaet.
Mvh.
Martin Lillebo

Vennlig hilsen
Maria Kvalevåg
PhD, Sjefingeniør, seksjon for klimakunnskap,
Klimaavdelingen, Miljødirektoratet

STYRET TESTER:
24 TIMER PÅ GLØS
TEKST STYRET

BILDER INA CHARLOTTE BERNTSEN
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HÅVARD

Det viktigste er å delta, ikke å vinne,
pleier mamma å si. Satser på at det gjelder
slike tekster
...
Du tenker at 24 timer på Gløs virker som en utrolig god
idé. Da skal du være i forelesninger, gjøre øvinger og ta
igjen tapt arbeid. Realiteten er en helt annen. Du har null
motivasjon til å begynne å jobbe og velger heller å prate
med gjengen om alt og ingenting. Etter en stund velger dere
å se en utrolig bra film og spise pizza, men ender opp med
å ha sett noe dere kunne ha vært foruten, og på toppen
kommer ikke pizzaen før rulleteksten er forbi. Når det er
midnatt, innser du at du ikke har gjort noen øvinger og
bestemmer deg for endelig å starte. Det går trått og
du havner på Youtube-kjøret i stedet. Til slutt
prøver du å sove på en klam skinnsofa, mens
du tenker på hvorfor i alle dager du gikk
med på dette.

Første overnatting med
Solveig. Veldig fornøyd! Resten
av opplevelsen var dessverre
mindre kjekk. Jeg var den eneste i
styret som endte opp med 16 dager
med begrenset adgang på Gløs. Noe
som førte til mindre studering på
skolen, som gav meg masse tid til
å skrive en mye lengre tekst enn
dette.

LARS

SOLVEIG
Dagen begynte litt som alle andre
dager, med forelesning og skole. Da klokka
begynte å nærme seg 18, møttes vi på kontoret
for å planlegge kvelden litt nærmere. Vi hadde alle tatt
med snacks, og så bestilte vi pizza fra Pizzabakeren. Den
måtte bli levert til Gløs, siden vi ikke kunne forlate skolen.
Deretter så vi på film. Vi ble nesten stoppet underveis, av en
dørvakt, men han lot oss fullføre filmen. Deretter var det ned
på kontoret for å spille Dards Againts Humanity!
Jeg sovnet relativt tidlig, og jeg fikk derfor først sove
komfortabelt i sofaen. Da de andre skulle legge seg, måtte
jeg ned på gulvet sammen med Tuva, siden vi hadde vært
så flinke å ta med sovepose. Steingulvet var ikke veldig
komfortabelt, men vi hadde vært på hyttetur dagen før,
så jeg var såpass sliten at jeg ikke merket mye til det.
Klokka åtte på morgenen kom en litt hissig vakt
inn, som ikke var så fornøyd med at vi hadde
sovet der, men Styret tester var fullført,
så det gjorde ingenting.
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HENRIK
24 timer på Gløshaugen. For noen kan
det kanskje høres sykt kult ut, for andre som
et rent helvete. Da vi første gang fikk høre om denne
testen, prøvde jeg å ha et åpent sinn og tenke på det som
en utfordring, noe det absolutt skulle vise seg å bli … For etter
en heftig hyttetur, altfor lite søvn, og litt for mye kulde, så var det
egentlig ikke noe som helst som fristet annet enn senga hjemme.

For min del ble 24 timer
på Gløs en blandet opplevelse.
Høydepunktet var å se film i EL1 og spise
pizza. Etter dette gikk egentlig opplevelsen jevnt
nedover. Det definitive bunnpunktet ble nådd da
jeg våknet 07:00, etter å ha sovet ca. fem minutter på
gulvet på EMIL-kontoret. Smart som jeg er, hadde jeg
valgt å ikke ta med liggeunderlag, til tross for at jeg vet
at gulvet er laget av et hardt materiale. Støvallergien jeg
sliter med gjorde ikke opplevelsen noe bedre, og resten av
dagen ble preget av intens nysing. Men nok negativitet, det
var hyggelig å tilbringe noen kvalitetstimer med de andre
i Styret, og jeg lærte mye: 1. Solveig kan sove uansett
lysforhold, lydnivå og underlag. 2. Det finnes dialekter
man får mindre vondt i hodet av enn stavangersk og
Mosse-dialekt. 3. Ikke kildesorter på kontoret –
vaskedamene kaster alt i samme pose uansett.
4. Når man sitter i et mørklagt kontor med
soveposer på gulvet, er det vanskelig å lure
vektere til å tro at man ikke har sovet
der. 5. Ikke overnatt på Gløs,
med mindre du må.

Så hva gjør man egentlig på Gløs i 24 timer? Joda, verv, skole, møter og mere
verv, men tiden har aldri gått så sakte som denne kvelden … Høydepunktet må
nok ha vært film i EL1, med pizza og godteri. Det går det tross alt an å leve med.
Da vakten til slutt ikke ville at vi skulle være i auditoriet lenger, så var det ikke annet
å gjøre enn å krype tilbake til kontoret for å finne på noe annet gøy. Vel, ikke Lars og
Kyrre da, som mente at klokken halv tre var det beste tidspunktet for å gjøre skole,
mens Solveig ga opp livet og sovnet på sofaen.

INA CHARLOTTE
Alt i alt vil jeg si det ble en vellykket kveld!
Pizza og film i auditorium er aldri dumt, selv om
EL1 ikke var det mest behagelige valget. Vi havnet
akkurat der fordi det tilfeldigvis var åpent. Vi hadde
nemlig bestemt oss for ikke å reservere noe i frykt for å
vekke oppsikt hos Byggsikring, en plan som gikk rett i vasken da
Byggsikring kom på døra klokken elleve og skulle låse rommet. Vi
fikk dog bli sittende og snek oss rolig tilbake til basen på kontoret.
Midt på natten en gang banket det brått på vinduet. Styremedlemmer fra Leonardo hadde også funnet det for godt å sove på skolen.
Dermed ble det Cards Against Humanity med besøket. Humoren vår
ble dårligere og dårligere i takt med at mørket ble, om mulig, enda
mørkere utenfor.
Det ikke var helt behagelig å sove i sofaen/på en stol. Men det
var herlig å våkne dagen etter og innse at selv om det var kun
en halvtime til forelesning begynte, kunne jeg fortsatt sove
et kvarter til. Med knekkebrød og smøreost i hånda, og
skriveblokk under armen, vandret jeg til R1. Da resten
av styret ble ferska av vaskedamene, hadde jeg
for lengst fjernet meg fra åstedet. Ikke
dumt.

Et annet høydepunkt må ha vært at vi fikk besøk av Leonardo-styret, som var
hardcore og kjørte tre døgn på Gløs. Da fikk vi også slått ihjel et par timer med Cards
Against Humanity, men selv det var slitsomt i lengden. Idet klokken nærmet seg
halv fire, tok vi kvelden. Sykt glad for å igjen ha glemt sovepose, da det skaffet
meg sofa.
Morgenen etter ble vi sjokkvekket av en vekter som ikke var veldig glad
i oss. Skulle gjerne sett hvor uskyldige vi prøvde å se ut der vi satt i
i halvsøvne, noen i sovepose, andre med teppe rundt seg. Tror
ikke han trodde på at vi nettopp kom til skolen da for å si
det sånn ...
Bottom line: Ikke sov på Gløs med mindre du
absolutt må!

TUVA
24 timer på Gløs er hardere
enn det høres ut som. Spesielt
dersom man tar det dagen etter en heftig
to-dagers fyllahyttetur. Likevel var det noen
som benyttet tiden til fornuftige ting, som å sitte
til halv 3 på natten for å jobbe med skole. Jeg var
ikke en av dem og brukte heller tiden til å vurdere om
den sovende Solveig skulle få prydet ansiktet sitt med
sprittusj. Ellers gikk det i å spille kort og drive dank, for å
få tiden til å gå. Det var likevel begrenset hvor lenge man
kunne le av halv-dårlige sammensetninger i Cards Against
Humanity, og vi måtte til slutt krype inn i soveposen
og lukke øynene. Lite visste vi om at vår vekkerklokke
morgenen etter ble vekteren. Så snart vi hørte noen
utenfor, spratt vi opp og prøvde å være så casual
som mulig, mens vi stod fremfor vekteren
med pysjamasen på og soveposen rundt
bena. Jeg tror ikke vekteren ble helt
overbevist.

SJOKKERENDE SITATER OG HØY SPENNING!
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DESIGN LOVINDA ØDEGÅRDEN
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“Har dere stjå
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Overhørt i elkrets: Frank Mauseth skal publisere boken “Bak stikkontakten”.
“Han var ikke så verst, jeg var ikke noe særlig, men vi holdt på en stund!”
– Ukjent korist i ukjent kontekst om Frank Mauseth.
Dag Wessel Bergs gulkorn:
		
“Skal noe være moro må det være kriminelt eller lineært.”
		“Det gjelder å lukte og smake litt på dem.” (usikkert hva han 		
		
pratet om i øyeblikket)
FOR FLERE SNAPBILDER LIK
VANNMAGASINET PÅ FACEBOOK
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Elgen observerer
… at Strømmens dag ble markert tredje år på rad 23. januar.
… at tradisjon.
… at Fjordkraft spurte i den anledning hvordan det er med nordmenns innetemperatur
gjennom vinteren.
… at svaret var at “vi har det akkurat passe”.
… at det ble lokale nyheter.
… at med Golden og Antonsen.
… at noen har ryddet bokhylla ved kontoret!
… at Storsalen liker FITTE.
… at eller vulva.
… at det bare er det ytre kjønnsorganet, noe nesten ingen vet.
… at endometriose er overraskende vanlig og ukjent hos kvinner og ...
… at det kan oppstå knute på sædlederen og ...
… at mange menn ikke vet hvor sæden blir av etter vaginal innsprøytning.
… at alle bør prøve å skrive “spy” inn i kommandofeltet i MATLAB
… at Klimadag-ansvarlig hadde dårlig tid da h*n skrev programmet.
… at det derfor skal arrangeres bedriftskonferanse i stedet for bedriftskonkurranse.
… at Toftis fremførte en flott EMIL-sang forrige semester!
… at den var veldig synkron og eksiterte publikum til nye høyder.
… at menskopp er i varmen om dagen.
… at hvis det er lov å si.
… at det er det vel.
… at #gettoknowyourbody
… at miljøet takker deg.
… at miljøet takker også den nye #ettørkerfremdelesnok-kampanjen.
… at på Realfagsbygget er ofte null tørk nok
… at EMILere er dårlige på å sende inn sladder.
… at Stjørdalsøl er godt.
… at Austmann er for store til å bli anerkjent som lokal produsent av RÆMA 1000.
… at Per Sandberg ikke er Per Sandberg.
… at oljeministeren fra FrP var veldig næringslivsvennlig på Enovakonferansen.
… at han gav uttrykk for at vi selvfølgelig skal følge CO2-forpliktelsene vi har med EU.
… at i alle dager.
… at i Nordlaks skal de tjene penger, og ha det moro.
… at men de skal ikke ha det så morro at de ikke tjener penger.
… at og de skal ikke tjene så mye penger at de ikke har det morro.
… at overhørt på Enovakonferansen:
… at har du først lest deg opp på klimaendringer, går det ikke an å lese seg ned igjen.

EMIL-ingeniørspillet
Teknologi: Hva står “p” i “kWp” for når man leser info om
solceller?
Naturvitenskap: Hva sier Faradays lov?

602 millioner mennesker mistet strømmen i et par
dager i India i 2012.

•

31 %.

•

At et varierende magnetfelt kan indusere spenning
i en leder.

•

"Peak”. Betegner solcellens produksjon under
standard testforhold.

•

Ymse: Hvor mange ganger har et menneske vunnet i Man
versus Horse Marathon i Wales?

2 av 36 ganger.

Energibruk: Hvor mange mennesker ble rammet av verdens
hittil største strømbrudd?

•

Klima: Hvor mange prosent av Norges klimagassutslipp
kommer fra transportsektoren?

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

