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Hilsen fra Styret
Kjære alle EMILere!
Nå som dagene har blitt lange og Samfundet har stengt dørene,
kan man med sikkerhet si at eksamensperioden har begynt. Alle
gjør seg klare for en måned med mye lesing, og vi vil derfor minne
om at det som regel går bra til slutt. Konting har aldri skadet noen,
så skulle det bli nødvendig ... Trekk pusten dypt og senk skuldrene.
Selv om vi går inn i eksamensperioden, så er det fortsatt mye å se
frem til. Det blir eksamensgrilling, elgens time og den tradisjonelle
17. mai-frokosten. Det blir også mye spennende som skjer på
høstsemesteret, og vi gleder oss allerede til fadderperiode,
Immball og ny kjeller!
Lykke til på eksamen!

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

KONTAKTINFO

vlad_cristea@hotmail.no
sladder@emilweb.no
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Vi befinner oss igjen i én av de to verste årstidene, nemlig eksamensperioden. Jeg kan kanskje si noe
om prokrastinering igjen, men denne gangen velger jeg et annet tema, siden jeg selv har fått nok av
akkurat det …
Vannmagasinet er obligatorisk pensum uansett fag du skal ha eksamen i. Det er ikke fordi vi skal
fortelle deg trikset for å få A på eksamen, men fordi pausene fra lesingen også er viktige. Og det finnes
ingen bedre måte å pause på enn å kose seg med denne utgaven av Vannmagasinet.
Husk at du er flink! Selv om det ser helt umulig ut, så må du huske på at du har bestått umulige
eksamener før. Husk: ”The best view comes after the hardest climb” (som også vitner om at
eksamensfesten blir bra). Tren hjernen din til å være rolig i enhver situasjon, så kommer du i mål. Det
skal gå bra til slutt, så lenge du virkelig ønsker det.
Lykke til, og smil til verden!
Vlad Cristea,
redaktør
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DE NYVALGTE TILLITSVALGTE FRA
ENERGI OG MILJØ

Watts up
Energinyheter
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TEKST ANJA B. S. ANDERSEN

TEKST SANDER HOLUM

Hva gjør egentlig en instituttstillitsvalgt? Dette spørsmålet krever et
langt svar, men vi har skrevet kort om hva dette honorerte vervet går
ut på.

BALTIMORES SOLDREVNE VANNHJUL
En ingeniør fra Baltimore tilbudte seg
i 2008 å fjerne søppel fra vannet i
byens havn. Han designet et system
som samler opp søppel ved hjelp av
havstrømmer og solkraft, og i 2014
ble den første av to fullskala modeller
(Mr. Thrash Wheel og Professor Thrash
Wheel) installert. Den har til nå samlet
opp ca. 500 000 kg søppel, deriblant
9 millioner sigarettstumper, 300 000
plastposer og 14 000 isoporbegre.
Denne teknologien har i tillegg
potensiale til å bli brukt til å rydde opp
“The Great Pacific Garbage Patch”,
kjent som søppeløya, og andre havner i
verden.

DESIGN VLAD CRISTEA

NYTT SYNTETISK ARBEIDSMEDIUM
I KJØLEANLEGG PÅ BILER
Arbeidsmedium i kjøleanlegg har
historisk sett hatt en veldig høy GWP
(Global Warming Potenial, CO2 har
GWP 1), noen ganger flere tusen
ganger høyere enn CO2. Derfor gikk
197 land sammen i 2016 og skrev
under Kigali-avtalen. Avtalen forplikter
landene til å redusere bruken av
HFK-gasser (hydrofluorkarboner).
Dette har økt forskningen innen nye
syntetiske arbeidsmedium. Biler setter
andre krav til arbeidsmedie, da det
ikke skal være farlig i ulykker og fordi
kjølesystemet må være kompakt. En av
de heteste kandidatene er HFO-1234yf
(CH2=CFCF3) som bare har GWP 4, i
kontrast til dagens R-134a (CH2FCF3)
som har GWP 1430. HFO-1234yf har
i tillegg veldig like egenskaper som
R-134a, så utskifting vil bli relativt lett.
Ulempen med dette kjemikaliet er at
det brytes ned ved lekkasjer, til giftig
HF-gass og andre miljøgifter, og det har
vist en tendens til å være antennelig i
krasjtester.

En instituttstillitsvalgt, forkortet ITV, fungerer som bindeleddet
mellom studentene, ledelsen ved studieprogrammet, ledelsen ved
instituttet og de fakultetstillitsvalgte, FTV. Noen av arbeidsoppgavene
til en ITV er å lede møtene med de klassetillitsvalgte, KTV, være
studentrepresentant i Studieprogramrådsutvalget og ledergruppen ved
instituttet. Ved Institutt for elkraftteknikk er det et instituttstyre, mens
de på institutt for energi- og prosessteknikk har utvidet ledergruppe.
Den viktigste oppgaven en ITV har er å skaffe en oversikt over de
sakene som studentene engasjerer seg for gjennom KTV-ene, for så å
bringe informasjonen til riktig kanal.
Hvorfor EMIL, og hva er det beste med EMIL?
Vi vil bli litt kjent med de nyvalgte. De er i hvert fall alle enige om at det er
et fremtidsrettet studie som samtidig kan bidra til en grønn lønn. Tarjei
var spesielt interessert i hvordan elektrisitet og magnetisme fungerer,
og legger også til at elektromagnetisme foreløpig er favorittfaget.
Marie er veldig glad i tekniske fag, og det at hun fikk kombinere dette
med interessen for fornybar energi gjør Energi og miljø til det perfekte
studiet for henne. For Anja var det litt mer tilfeldig at det ble nettopp
Energi og miljø. Hun syntes det hørtes veldig fint ut med miljøbiten, og
dermed trumfet EMIL over de andre siving-linjene.
De er alle enige om at noe av det beste med EMIL er at vi har et veldig
godt miljø. Det er en veldig inkluderende kultur, legger Tarjei til.
Vi spurte også hva de ville bli når de ble større. Marie har en klar plan
om å bli rådgiver innen energibruk i bygninger. Tarjei vil bli sivilingeniør.
Anja vil ikke bli voksen, men et dugandes menneske. Og sivilingeniør,
så klart.

ENORMT
SOLVARMEANLEGG I SAHARA
I Marokko, i utkanten av Sahara,
har det de siste årene blitt bygget
på solvarmeanlegg som skal dekke
strømbehovet til 1 million mennesker.
Det første av fire anlegg ble ferdigstilt i
februar 2016 og det siste anlegget skal
stå ferdig i løpet av 2018. Anleggene
bruker flytende salt til å lagre energien
en stund utover natten.

PLANER OM Å BYGGE OFFSHORE
NETTANLEGG FOR VINDKRAFT
23. mars skrev nettoperatørene TenneT
(Tyskland og Nederland) og
Energinet.dk (Danmark) under på en
avtale som skal sette i gang arbeidet
med å bygge en øy i Nordsjøen. Den
skal fungere som et knutepunkt for
fremtidens offshore vindparker. Øya
planlegges å ha en kapasitet på mellom
70 GW og 100 GW (Norge har 30 GW
installert vannkraft) og en diameter på
6 km. Den vil kobles til eksisterende og
fremtidige HVDC-kabler og skal sikre
sikker energiforsyning med fornybare
energikilder.
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Navn: Marie Sveen Olsen
Klasse: 4
Alder: 23
Fra: Oslo
Favoritt farge: Lilla
Tillitsvalgt ved Institutt for elkraftteknikk

Hva motiverte deg mest til å stille som tillitsvalgt, og hva skal du jobbe
for? Dette var neste spørsmål på agendaen. De er alle enige i at
hovedmotivasjonen er å kunne være med å forbedre studiet. Men de
har også andre motivasjoner. Anja synes det virker spennende å lære
mer om hva studentrådet gjør. Marie ble veldig motivert av å høre hva
de tidligere tillitsvalgte hadde oppnådd i sin periode, og ønsker å se at
endringer skjer. Tarjei ønsker å bli bedre kjent med EMIL-studenter på
alle trinn.
Når det kommer til konkrete forbedringer har de litt ulike meninger,
men det overordnede målet om forbedring har de felles. Marie kunne
gjerne ønske at flere av fagene blir gjort mer dagsaktuelle og relevante
for linjen. Tarjei føler vi mangler litt innsikt i hva vi utdanner oss til. Hva
blir vi egentlig når vi er ferdige? Anja ser gjerne at man kunne gjort
som flere linjer gjør: Hatt et godkjent/ikke-godkjent introfag. Dette kan
kanskje gi bedre motivasjon og bedre innsikt i hva studiet går ut på. I
tillegg ønsker hun å få til normert utveksling i 3. klasse, slik at flere kan
være med på klassetur i 4. klasse.
Gjennom vervet håper de å få lære mer om hvordan Energi og miljøstudiet er bygget opp. De ser frem til å lære mer om hva studentene
trives med, og hva som burde forbedres. De kommer også til å lære mer
om teamarbeid, og få god innsikt i det å jobbe på tvers av fakulteter,
da de tre sitter i to ulike studentråd. Tarjei og Marie kommer til å sitte i
studentrådet ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk,
og Anja i studentrådet ved Fakultet for ingeniørvitenskap.
Avslutningsvis legger de til at det er bare å ta kontakt om det er noen
som har tilbakemeldinger på ting de mener fungerer godt eller mindre
godt. De vil i løpet av høsten 2017 og våren 2018 ha kontortid to timer
i uka, der man kan komme og besøke dem på studentdemokratiets
kontorer i 2. etasje på Gamle fysikk.

Navn: Tarjei Nesbø Skreien
Klasse: 2
Alder: 24
Fra: Førde
Favoritt farge: Blå
Tillitsvalgt ved Institutt for elkraftteknikk

Navn: Anja Meisler
Klasse: 3
Alder: 24
Fra: Bodø
Favoritt farge: La oss si blå
Tillitsvalgt ved Institutt for energi- og
prosessteknikk
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Født til å løpe

Kunsten å røke pipe
TEKST MARTIN LILLEBO

Som sivingstudenter er vi godt på vei inn i sjølveste
samfunnseliten, men man er jo ikke en ekte elitist før man
vet hvordan man røker pipe. Derfor bør alle som en plukke
opp et eksemplar av Kunsten at ryge pibe, skrevet av dansken
Paul C. Olrik i 1962 (fås også på norsk). Denne perlen vil
spisse din pipekunnskap såpass at du vil lære å “tydelig
fornemme forskjellen mellom de seriøse Pipefolk og dem
som i tyggegummisløvhet bare brenner opp tilfeldig gult
høy”, som det så fint står i forordet.
Her gis det en grundig innføring i det pipespesifikke
vokabularet,
som
snadd,
slaggskorpe,
imperisk
råtobakk og tobakksaus. Man vil lære forskjellen på
tobakkstappeteknikkene cut plug, flake cut, spun cut, cut
cake, curly cut og curlies, og aldri mer vil du stille spørsmål
ved viktigheten av en litt tykk, men ikke for tykk, slaggskorpe
i pipehodets innervegg.
Videre lærer vi om pipens bestanddeler, som er pipehodet,
pipehalsen, røkkanalen, røkkanalmunningen, pipespissen,
tappen og skaftet, alle med sine særegenheter man må
være oppmerksom på ved pipekjøp. Til slutt gis det en
innføring i korrekt innrøkingsteknikk, røketeknikk, pipestell,
pipeoppbevaring og rett antall piper man skal eie (4 piper
er minimum). Det nevnes også at alle piperøkere med
respekt for seg selv bør være i besittelse av en pipe laget på
bruyéreroten fra de franske Jura-fjellene, men for å få riktige
materialegenskaper er det er viktig at roten ikke høstes før
den er minst 60 år gammel.
Hvis man ikke har tid til å lese boken selv, kan den
oppsummeres med at nybegynnere bør starte friskt med
en godt sauset snadd av typen cut plug, røke pipen helt ut
for å unngå sur pipe, og vri for all del ikke på pipespissen
mens pipen er varm. Hvis du ikke er av typen som liker å
røke pipen helt ut, kan man finne redning ved å tilsette en
liten knivsegg med pimpesteinspulver etter hver røking. God
piperøking!

TEKST BÅRD HAGA BRINGELAND

(H)ELGELESING

DESIGN VLAD CRISTEA

Digital Demens
TEKST ANJA B. S. ANDERSEN

Den tyske hjerneforskeren og psykiateren Manfred
Spitzer skildrer en av, etter hans mening, samfunnets
største utfordringer: Bevegelige bilder på en skjerm og
digital kommunikasjon. Hjernen vår skrumper inn når vi
ikke bruker den til sitt fulle potensiale. Når vi med noen få
tastetrykk kan finne ut hva hovedstaden i Paramaribo er,
trenger vi ikke huske det. Vi trenger heller ikke huske at
Paramaribo ikke er et land, men hovedstaden i Surinam,
for det finner vi ut når vi googler.
Forfatteren bruker mange artikler til å begrunne det han
sier, og har også en rekke digresjoner – man kan spørre
seg om han gjør dette for å øke referanselista, for den er
nemlig på 391 kilder. Noen av de er også han selv.
Boka er nesten en doktoravhandling og drar de råeste
konklusjoner. I kapittelet om Baby-TV og Baby-Einstein
mener han at man med enkel matematikk kan si at
skaperen av Teletubbies, Anne Woods, er ansvarlig
for at hundretusener mennesker dør. Det som er mest
interessant her er hvordan de dør. De dør nemlig av
fedme. Hvorfor akkurat fedme? Det er fordi man er ikke er
i aktivitet når man ser på Teletubbies. Her viser han tydelig
at han ikke er så god i matematikk, da enkle parametre, som
at man ikke ser på Teletubbies etter fylte syv, ikke er tatt
med i betraktning. Denne type ville konklusjoner preger
store deler av boka. Noen av konklusjonene er ganske så
realistiske, som at man vil gjøre det bra på skolen om man
ser mindre på tv, men at det ene og alene er grunnen til at
man gjør det bra blir sett på som en selvfølge.
Man lærer mye nytt av å lese denne boka, som at
taxisjåførene i London har en veldig stor hippocampus,
fordi de må huske så mange ruter utenat, men man bør
lese den litt kritisk. Mye statistikk blir tolket slik at det
passer budskapet han ønsker å fremme: Slett Facebook og
kast den smarte mobiltelefonen din i dass. Du misbruker
det fantastiske potensialet hjernen din har.

Er det én ting løpere vet, så er det at skadene kommer, selv
om du kjøper godt dempede sko, prøver å løpe litt på sti,
og selv om du er greit trent fra før. Christopher McDougall
var en halvgod mosjonsløper, men han fikk stadig problemer
med beina og kunne ikke fatte hvorfor! Han oppsøkte leger,
spesialister i faget, og de sa alle det samme: Løping er rett og
slett utrolig belastende for beina, og han burde gjøre mindre
av det. Det svaret ville han ikke akseptere, og det ble starten
på en reise som skulle ta flere år!
Det gøyeste med McDougalls Født til å løpe (originalt “Born
to run”) er at du aldri kan forutse hva neste kapittel skal
handle om. Boken består av det som først virker som en
endeløs rekke av fascinerende digresjoner, men trådene blir
faktisk samlet etterhvert.
Umiddelbart virker ikke mennesker særlig raske, om du
sammenligner med andre, mer firbente, dyr. Men vi har noen
ting som fungerer for oss, for vi har den unike egenskapen
at vi kan dumpe varme ved å svette. Derfor kan vi faktisk
løpe langt under veldig varme forhold, for eksempel på en
afrikansk savanne.
McDougall ser på dette i et evolusjonært perspektiv.
Det argumenteres sterkt for at menneskearten faktisk
slo gjennom ved å løpe og faktisk er født til å løpe. Og da
blir spørsmålet enda mer interessant: Hvorfor gjør beina
våre vondt? Det er det flere grunner til, men en stor skyld
tillegges de dempede joggeskoene.
Joggesko gjør at man kan lande så ille som man vil, for
eksempel å lande hardt på hælen, uten at det gir noen
umiddelbar smerte. Ulempen er at du også fjerner kroppens
mekanisme for å løpe riktig, og også et noe dempet steg
blir skadelig når du gjentar det 20 000 ganger. Løsningen,
mener han, er å lande på forfoten, og det klarer man ikke
med supertjukke såler fylt med skum.
Etter at den kom i 2009, skapte Født til å løpe en skikkelig
hype rundt barfotløping, altså løping på forfoten, uten sko.
Og McDougall er en dyktig forfatter. Han skaper omtrent en
“halleluja-stemning” og som om han har funnet det endelige
svaret på hvordan man blir en bra løper. Om man overser
akkurat dette, så anbefaler jeg boken til alle som har en liten
løper inne i seg: Dette er en kombinasjon av fine historier,
løpsteknikk, samfunnskritikk og evolusjonshistorie, og jeg
kan garantere at du kommer til å klø etter en løpetur når du
leser den!
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Men hva
driver du med,
egentlig?

Odin Budal
Søgnen

TEKST ANJA B. S. ANDERSEN

«En psykt vanlig uke» er navnet på et prosjekt i regi av
linjeforeningsledere og linjeforeninger ved Gløshaugen der man setter
mental helse på agendaen. Denne uken, på riktignok fire dager, tok i
år sted mellom 24. og 27. april.

Jeg er født og oppvokst i Bergen og startet på EMIL i 2009. Gjennom mine seks år på studiet var jeg trubadur i EMIL-styret i
2010 og ellers aktiv i EMIL & Smørekoppen Revy, Vannmagasinet, Klovneløpet, Høystemt, ISFiT, UKA og Samfundet. Etter en heftig
vervoverdose og et fullført studium pensjonerte jeg meg i Oslo, hvor jeg nå jobber i Caverion Esco. Vi driver med blant annet
energianalyse og -oppfølging, automatisering av bygninger og gjennomføring av energieffektiviserende tiltak i bygninger.

Hva savner du mest med EMIL og studietiden?
Miljøet på EMIL er helt fantastisk. Da jeg startet ble jeg
helt slått tilbake av hvor inkluderende og engasjerte mine
medstudenter var. Jeg ble fort bitt av basillen og tok på meg
en hel haug med ansvar og glemte fort at jeg også skulle
studere av og til. Jeg savner mest muligheten og friheten til
å dra på yoga, sette opp et skuespill, synge i kor, arrangere
løp, dra ut på hyblene når jeg vil og likevel oppfylle pliktene
mine som student.

Hvem var din favorittforeleser?

Hvordan var overgangen til jobblivet?
Det verste var å miste studentrabatten og tilgang på
eduroam. Når man er fersk i arbeidslivet har man fremdeles
studentmentaliteten på plass, og det svir fremdeles når
månedskortet på kollektivtransport skal betales. Å være i
jobb er både mer fengslende og befriende på samme tid.
Man må kanskje jobbe fast hver dag, men etter jobb er man
som oftest fri til å gjøre hva man vil uten å ha presset om at
det er en øving som må inn til i morgen.

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

Ved å sette stress i fokus håper man å lette på tabuet og få folk til
å snakke om nettopp dette. Linjeforeningslederne oppfordrer til å
snakke mer om hvordan man opplever stress, og at man skal be om
hjelp når og om behovet oppstår.

Det var først da jeg begynte i fjerde at jeg følte at det jeg
hadde lært de tre første årene ble brukt til noe konstruktivt.
Jeg tror de aller fleste bare vil bruke en brøkdel av pensum
når de kommer seg ut i arbeidslivet. En stor del av studiet
handler om å lære å ta til seg ny kunnskap raskt, og det er
utrolig mye man ikke kan lære på studiet, men som man må
erfare i arbeidslivet.

Hva er ditt beste studietips til nåværende
EMILere?
Velg dine verv med omhu og ikke flykt fra dine studieplikter
med enda et nytt verv. Selv lærte jeg best når jeg allierte
meg med kollokviegrupper eller én studiekamerat i ett fag.
Engasjer deg også litt utenfor bare studiet. Lær mer om det
du studerer, delta på konferanser og finn ut av mulighetene
du har ved å snakke med folk i bransjen. Og husk at de to-tre
første årene kan virke tunge, men det blir bedre etter hvert!
P.S. Taktisk kont er ikke så digg som det høres ut som. Og bli
med i Høystemt!

Faktaboks
Navn: Odin Budal Søgnen
Linje: Energiplanlegging og miljøanalyse
Retning: Energiforsyning og klimatisering av
bygninger
Stilling: Energiingeniør

DESIGN OMER BABIKER & VLAD CRISTEA
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Det var flere gode forelesere gjennom studiet, men jeg husker
spesielt en gang da varme- og massetransportforeleseren
skulle forklare varmetransport fra røyken til en sigarett med
“When you’re smoking a joint … I mean a cigarette”. Vi hadde
også samme sko.

Mange studenter har nok følt på presset for å oppnå gode akademiske
resultater, ha frivillige verv, trene, spise sunt og i tillegg ha et sosialt
liv og få nok søvn. For mange kan dette føre til at man ikke føler seg
god nok. Men vet du hva?! Det er ingen som er supermennesker, og
det er nettopp dette man ønsker å normalisere med dette prosjektet.

Under denne psykt vanlige uken var det i år tre foredrag. Tirsdag
holdt Hanne Brorsson foredrag om «Tankevirus». Dette foredraget tok
for seg fem ulike tankevirus, som handler blant annet om hvordan
det å ikke oppleve mestringsfølelse kan spre seg til andre deler av
hverdagen og dermed senke livskvalitet og selvfølelsen uten grunn.
Her gjelder det å være bevisst på at tanken bare er midlertidig, og at vi
ikke bør straffe oss selv med «burde ha gjort…»-tanker. Et eksempel på
disse virusene er som ble nevnt «verdens navle»-viruset. Det går ut på
at du for eksempel tenker «han gikk på grunn av meg» hvis noen reiser
seg og går idet du setter deg ned. Slike tanker kan være slitsomme og
ikke minst ganske smittsomme!
Onsdagens foredrag var «Tidsplanlegging og stress», av Marit Lund fra
Sit. Det å føle at man ikke strekker til er en av hovedårsakene til stress,
og derfor er det viktig med tidsplanlegging for å få alle aktiviteter til
å gå opp.
Sit holdt også det siste foredraget, på torsdagen: «Søvn», med Kristin
Valen. Hvor viktig er egentlig søvn? Og hvorfor trenger vi det? Dette
er to av flere sentrale spørsmål som ble tatt opp.

Føler du at du ikke alltid strekker til? Finn noen å prate med! En
venninne, en kompis, mamma, pappa eller søsken. Det kan ofte hjelpe
å snakke med noen du kjenner. Du kan også kontakte helsesøster,
studieveileder eller Sit-psykolog. Om det skal være akutt ringer du
legevakten eller ambulant akutteam.
Studieveileder
Kristoffer Halseth,
A392B, el-bygget.
Helsesøster
Gratis samtaletilbud med noen som har taushetsplikt. Det er ikke
nødvendig med timebestilling, men du er velkommen til å sende
e-post eller sms om du ønsker å avtale tid.
NTNU Gløshaugen: Gamle kjemi (Stripa), opp trappen i 2. etasje.
Mandag og onsdag kl. 11.00-15.00.
Sit-psykolog
Tilbud for alle studenter som har betalt semesteravgift. Du vil først
få tilbud om en registreringsavtale, og en slik avtale har ventetid på
normalt én til tre uker.
Du bestiller time enten ved personlig oppmøte eller på telefon 73
55 16 60.
Du kan ringe mandag-fredag kl. 08.30-15.00.
Akutt hjelp
Legevakt: 116 117.
Ambulant akutteam, Nidaros DPS: 06 800 (08.00-15.30 på
hverdager).
Ambulant akutteam, Tiller DPS: 72 82 39 00.
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BLI KJENT MED
KJELL WIIK

Klovnesprinten
TEKST ALVAR ØYASÆTER

TEKST INA CHARLOTTE BERNTSEN & ALVAR ØYASÆTER
FOTO HARLAD UNDHEIM

Klovnesprinten gikk av stabelen før påske, og hvilken dag det ble!
Selv om vi var litt uheldige med at solen tittet frem først etter at
sprinten var avsluttet, var det så mange som ønsket å delta at det
måtte innlegges en pause under Gudenes kvarter for å få unna all
køen. Om ikke dette oppsummerer engasjementet, så vet ikke vi!
Klovnesprinten samlet ikke bare studenter på Gløshaugen; et knippe
sporty ungdommer fra ungdomsskolen slang seg også med. Sprinten
ble til og med løpt på ekskursjonen i Japan!
Med konferansierer fra Radio Revolt og underholdning fra korene
Tinnitus og Høystemt ble det god stemning utover hele dagen.
Særlig potetløpet ble en stor hit blant mange. Deltakerne utnyttet
kanskje muligheten til å starte opptreningen til årets 17.maifestligheter allerede nå? Det ble i hvert fall demonstrert varierende
teknikker og tempo i løpet av dagen, noen mer vellykkede enn andre.
Styrestafetten bød på gøyale kostymer, men det skal innrømmes at
det fra sidelinjen så ut til at race suit var mer funksjonelt enn haidrakt. Vinnerne av Styrestafetten ble i alle fall Bygg. På herresiden
kan Rugby smykke seg med tittelen ”vinnere av Gudenes kvarter”,
og på kvinnesiden var det Volleyball som stakk av med seieren. I
finalene for individuelle løp var det Ina Charlotte Berntsen og Lars
Fossheim som var de raskeste. Gratulerer!

Avslutningsvis ønsker vi å takke alle som gjorde sprinten så bra som
den ble, og oppfordrer alle til å bli med på Klovneløpet til høsten!

Alder: 61
Yrke: Professor ved Institutt for
materialteknologi
Utdanning: Doktoringeniørgrad fra silikat
og høytemperaturkjemi ved NTH
DESIGN OMER BABIKER

Vi i Klovneløpet er svært fornøyde med at så mange hadde lyst til å
bevege seg litt for en svært god sak. Vi er også veldig fornøyde med
at årets innsamling er på cirka det dobbelte av fjorårets! Det hadde
vi ikke klart uten dere som deltok og som var med på å gi noe tilbake
til byen.

Faktaboks:

Sivilstatus: Samboer
Barn: To, pluss et barnebarn
Hjemby: Skjetten

Det er rart hvordan det er med disse
foreleserne våre. Vi hører de prate
masse om så mye forskjellig at man til
slutt føler at man kjenner dem. Dette
er jo ikke tilfellet, da vi i realiteten vet
svært lite om de. Vi var derfor svært
spente da vi banket på døren og endelig
skulle bli litt bedre kjent med vår alles
kjemiforeleser Kjell Wiik.

DESIGN OMER BABIKER
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Ikke alltid kjemi som var planen

“Kjemi er utrolig viktig!”

- Jeg begynte på NTH, som det
het den gangen. Og min hovedinteresse var
elektronikk, sånn som den linjen dere går på. Jeg
søkte på Elektro, med Berg som andrevalg. Det
var stor konkurranse på Elektro og jeg hadde
ikke nok poeng til å komme inn, så da takket
jeg ja til Berg, som på den tiden bestod av olje,
gruvedrift og metallurgi. Sistnevnte ble linjen jeg
begynte på.

Man skulle jo trodd at å undervise kjemi ikke var noen sak for en
med så utfyllende kunnskap om stoffer som det Kjell har. Han
avslører derimot at det slett ikke er så lett.
- Det er utfordrende å bestemme hvilket kunnskapsnivå
man skal ta for gitt, siden studentene kommer med så varierende
forkunnskaper. Jeg vil ikke at folk skal kjede seg, men samtidig at alle
kan henge med.
Kjell vet bedre enn noen andre at kjemi er viktig. Dette kan han
gjenta gang på gang uten at studentene hører på han. Han er
derfor opptatt av å aktualisere kjemien, blant annet ved å vise
forskningsnyheter i forelesningene. Alt i alt synes han det er en
engasjert studentmasse, med gode spørsmål.

I likhet med mange andre visste han ikke helt hva han hadde
begitt seg ut på. Metallurgi virket fjernt. Han fullførte likevel
første avdeling, som er de to første årene av studiet. Tvilen var der
fremdeles, og han var usikker på om han skulle fortsette.
- Jeg var usikker på om jeg hadde valgt riktig, så jeg hadde
et friår mellom første og andre avdeling. Da gjorde jeg helt andre ting,
blant annet jobbet jeg på støvsugerfabrikk i København. Etter å ha
tjent litt penger reiste jeg på loffen i Europa i et halvt år. Var også
innom Midtøsten, faktisk.
Han vendte tilbake til studiene etter dette ene året, men det var
verken støvsugerfabrikken eller loffingen som åpnet øynene hans.
Det var heller tiden til å reflektere som gjorde at brikkene falt på
plass.
Man hadde veldig stor respekt for NTH, og det å si nei til en plass
der gjorde man ikke. Det sa i alle fall min far.

Tilbake til NTNU
Dette lo vi alle godt av. Kjell fortsatte studiene og gikk andre
avdeling, fremdeles på metallurgi. Fokuset lå på prosessmetallurgi,
fremstilling av metaller fra malmer. Det hele resulterte i en
hovedoppgave om fremstilling av kalsiumkarbid ved Odda
smelteverk. Etter levert hovedoppgave fulgte en stilling på SINTEF,
ved metallurgisk institutt. Etter en periode som vit.ass. ved silikatog høytemperaturkjemi begynte han på sin doktoringeniørgrad,
som omhandlet fremstilling av silisium fra kvarts. Men hva jobber
han med nå?

- Brenselceller, som omsetter metangass til elektrisk energi
med høy virkningsgrad. Jeg jobber også med oksygenpermeable
membraner, som gjør at man kan hente oksygen direkte ut fra luften for
så å bruke det i forbrenningsreaksjoner. Det siste jeg har kommet inn
på nå er termoelektriske materialer som handler om spillvarmehøsting
fra prosessindustri og er med på å senke CO2-utslippene fra
prosessindustrien. Det liker vel dere fra EMIL godt!
Men livet som professor består ikke kun av forskning. Stillingen
legger opp til en lik fordeling mellom forskning og undervisning.
Det er også lagt inn rundt 10 prosent til administrasjonsarbeid, selv
om Kjell avslører at det ofte blir mer. Dagene går til undervisning,
veiledning av studenter, konferanser og skriving av publikasjoner.
Og han trives tydeligvis, for han har gjort dette siden 1991!

- Det virker som spesielt EMIL er motivert for kjemi. Av dere
får jeg alltid masse henvendelser i pausen. Det synes jeg er veldig artig,
når elevene har en genuin interesse for kjemi. Det er jo så klart relevant
for dere som også har termodynamikk senere. Og uansett er det nyttig
å ha kjemien som grunnpilar.
Utover å ha lyttende, interesserte elever ønsker Kjell spesielt én
ting:
- At flere elever skal gi tilbakemelding på faget. Disse
tilbakemeldingene og referansegruppen, såklart, er ekstremt
viktige. Hvert år endrer jeg noen ting på grunn av disse, og det
bidrar til å forbedre faget.

“Jeg har alltid hatt en lidenskap for musikk. “
I likhet med mange av dagens studenter hadde også Kjell verv ved
siden av studiene. Han var med å arrangere Rådssalskonsertene, en
konsert holdt i Rådssalen i Hovedbygningen hver fredag. Da kom
det musikere fra Symfoniorkesteret i Trondheim og spilte klassisk
musikk og innviet helgen. Mot slutten av studiene resulterte
lidenskapen for musikk i eget band.
- Jeg har spilt gitar helt i fra ungdomstiden. Og helt mot
slutten av studietiden etablerte vi et band på metallurgien. Slaggfase er
et viktig begrep i metallurgien, så vi kalte oss “Slagg”.
Band holder sammen, sies det. Det er i alle fall sant for Slagg, som
Kjell kan opplyse at de hadde øving senest dagen før intervjuet
med oss. Han kan også fortelle at de hadde mange konserter på
Samfundet, blant annet i Bodegaen, Knaus og Spisesalen (dagens
Edgar).
- Vi har ikke spilt i Storsalen enda, vi får ha det til gode. Men
vi delte øvingslokale med Wannskrækk, som dere kanskje vet senere ble
DumDum Boys. Så vi jammet litt med Kjartan og Sola av og til.”
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Eventyret om da MiljøKom skulle på

DUMPSTER DIVING
“Studer hardt og hold
dere i form”
Selv om bandspillingen har vært en stor interesse
for Kjell vil han understreke hvor viktig det er å legge
arbeid i skolefagene. I likhet med mange av studentene i hans
kjemifag i førsteklasse, ble Kjell også kastet inn kjemien. Med litt
bakgrunn fra Lillestrøm gymnas fikk han brått mange store kjemifag
da han startet på NTH.
- Det kostet energi å pløye seg inn i stoffet, men om jeg skulle
gitt ett råd til dagens studenter må det være å stå på og jobbe hardt. Det
gir avkastning i det lange løp. Alle studenter er forskjellige og samarbeid
er også kjempeviktig, men mange av mine beste læringsopplevelser kom
når jeg brukte tid til fordypning for meg selv. Den beste musikken skaper
man alene, er det ikke det man sier?
På fritiden liker Kjell å holde seg aktiv, og sykkelhjelmen som ligger i
et hjørne av kontoret tyder på at han sykler til jobb. Han ser på seg
selv som en skientusiast og forteller lystig om de flotte skitilbudene
Trondheim har.
- Jeg tror at kropp og sinn henger sammen, og at å holde seg
i form er veldig viktig for å kunne prestere godt faglig. Opp gjennom
årene har man sett noen eksempler på elever som kun graver seg ned i
det faglige. Det er ikke sunt. Man må holde kroppen skjerpet også.
- Så studer hardt og hold dere i form. De beste ideene får
man når man er på skitur i de øyeblikkene man ikke tenker over det. Så
gå på ski, jogg en tur eller svøm. Men først må man ha jobbet litt hardt
og fått fylt opp harddisken. Det er først når man har noe oppi hodet at
det får muligheten til å krystallisere seg ut noen gode ideer.
Når han får spørsmål om hva som er hans favorittmolekyl må han
tenke seg om. Etter en liten betenkningstid smiler han.
- Det kunne jo nesten vært CO2, som vi jobber så hardt for å
fjerne, men jeg går for ABO3-strukturen. Den kalles Perovskittstrukturen
og den har gått igjen alle årene jeg har jobbet. Det er et fast stoff og
ikke et molekyl, men den har så mange flotte egenskaper at jeg må
gå for den. Den har veldig god ionisk og elektronisk ledningsevne ved
høy temperatur. Man kan putte nesten hva man vil av det periodiske
systemet i den og designe hva man vil!
Videre forteller han ivrig om piezoelektriske egenskaper, som
man kan få til med ABO3-strukturen. De skyldes at det oppstår
endringer i de indre, elektriske dipolmomentene i et stoff grunnet
forandringer i avstandene mellom ionene i krystallen. Bursdagskort
som spiller lyd, eller ultralyd, er det altså de piezoelektriske
egenskapene som muliggjør.

En stolt far – på flere vis

TEKST/FOTO INGRID LURA & ELLA ØXNEVAD

Når det kommer til hva Kjell er stolt av råder det ikke tvil.
- Det må være de to flotte barna mine. Og så fikk jeg et
barnebarn i desember. Det er noe å være stolt av!
Sønnen, som nå også har blitt far, bor i Oslo og har valgt å bli musiker.
En annen vei, mener Kjell, men kanskje ikke så langt fra fars fotspor
likevel, med tanke på hans engasjement i Slagg. Datteren studerer
spillutvikling og storytelling i Vancouver. Kjell synes tydelig at det
er litt for langt unna, selv om det er en flott by å besøke.
Et annet barn av Kjell Wiik er derimot ikke så langt unna. På
Heimdal kan man finne selskapet Ceramic Powder technology, og
Kjell viser oss engasjert nettsiden.
- Dette er en spinoff-bedrift som er laget med mine gode
kolleger Prof. Mari-Ann Einarstrud og Prof. Tor Grande her på instituttet.
CerPoTech ble etablert i 2007 og begynte her i kjelleren på instituttet.
Høykvalitets keramisk pulver jobbes det med, og det må spesielle
prosesser til for å få alle elementene man ønsker seg for å få riktige
egenskaper. Alle produktene som produseres er med på å redde verden.
Det er vel noe for dere EMILere?
Jo, det er mye av EMIL-ånden i Kjell. Han virker engasjert i mye, og
fremstår som en mann med mange lidenskaper. I løpet av en liten
time har vi blitt utrolig mye bedre kjent med denne mannen enn
det vi ble gjennom et helt år med forelesninger.
"Lykke til med eksamen", sier han og smiler mens han vinker oss ut.

Det var en gang at EMIL MiljøKom skulle ut å
dumpstre for å skaffe seg mat butikkene hadde
kastet. De hadde ventet hele dagen på den
store begivenheten. Klokka 22.30 kunne de
endelig begynne å gjøre seg klare. Lue, votter
og allværsklær måtte til. Ullklærna måtte også
på. Dessuten var det viktig å ikke glemme
hodelyktene og noe å bære maten i.
De møttes klokka 23.00. Det var en sen
tirsdagskveld i februar. Ute var det mørkt, kaldt
og stille, og vinden suste slik at man kunne høre
småsteinen rulle på asfalten. I det fjerne kunne
man skimte noen vandre hjem fra byen. Ellers
var de mutters alene. De var spente på om de
ville møte noen andre som var ute på dumpster
diving, eller om de var de eneste som vandret
rundt denne kvelden. I tillegg håpet de på at
søppelkassene ville være åpne, uten lås, og ikke
minst at det var noe mat å få med seg hjem.
Hun ene hadde på seg en felleskjøpdress. De
andre fem deltakerne sa til seg selv: «Hvis
denne dumpstringa går bra, skal vi kjøpe en slik
dress vi også.» Alle så for seg en hverdag full av
dumpster diving i felleskjøpdresser. De kunne
ha levd på gratis mat, og ikke minst vært med
på å redusere matsvinn.

Jenta med felleskjøpdressen viste vei til den
første butikken. Søppelkassene var heldigvis
åpne, men ved første øyekast så det ikke ut til å
være mye brukbar mat å finne. De leita og leita
i søppelkassene. Til slutt begynte de å plukke ut
det spiselige de kunne finne. Kjøttdeig, honning,
yoghurt, juice og fiskeboller. Det ble bare mer
og mer. Biola, lefser, tomatsaus og rekesalat.
Resultatet var både overveldende og uforventa,
og de var alle overlykkelige for det de hadde
funnet! De tok med seg en del av maten, resten
la de fint tilbake til de neste som eventuelt
skulle dumpstre.
De vandret videre til neste butikk. Der så det ut
til at søppelkassene var innelåst ettersom de var
umulige å finne. De vandret videre, fant en ny
butikk og gikk bort til søppelkassene. Lenge før
de hadde kommet frem, kunne man kjenne den
stinkende søppellukta. Den ble bare sterkere og
sterkere. Søppelkassene var ulåste, men noen
hadde allerede vært der og hentet all maten.
De vandret langt om lenge til neste butikk.
Men nok en gang var søppelkassene innelåst.
MiljøKom begynte å miste håpet. Det var sent
på natta, og det ble bare mørkere og kaldere.
Minuttene gikk, motivasjonen sank og
deltakerne begynte å tenke at de var fornøyde
med nattens fangst. «Kanskje det er på tide å dra
hjem nå?», spurte de hverandre. Likevel var de
ikke så langt i fra den neste butikken de hadde
planlagt å dra innom. MiljøKoms pågangsmot og
viljestyrke vant over både trøtthet og kulde. De
bestemte seg for å fullføre ruten.
Da de nesten var fremme pekte jenta i den
røde allværsjakken opp mot himmelen. ”SE!”
utbrøt hun. Oppe på himmelen tronet et kraftig,
fargerikt og dansende nordlys. Under var alt
mørkt. Byen sov, men MiljøKom og nordlyset
strålte. Håpet og motivasjon var tilbake og en av
deltakerne sa tilfreds: «Denne kvelden var ikke
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så verst allikevel.» De andre var enige, og viste
dette med et smilende nikk.
Utenfor butikken var det helt stille.
Søppelkassene var ingensteds å se. MiljøKom
bestemte seg for å dele seg opp, men hvor enn
de så klarte de ikke å finne dem. Idet de var på
vei til å gi opp, ropte en av dem fra baksiden
av butikken: «Kom her, jeg fant søppelkassene!»
Jenta med felleskjøpdressen åpnet lokket og
alle så ned på all maten som lå der. Alle jublet et
adrenalinpumpende seiersjubel. Jenta med de
høye støvlene spratt oppi den ene søppelkassa
og begynte å plukke ut mat. Ananas, druer,
skinkepakker, pizzamel, fiskekaker og vårruller.
Det ble bare mer og mer. Fløte, poteter, kaker,
smør, boller, boller, boller og enda mer boller.
For å toppe det hele fant de også to fenalår.
Glade og fornøyde vandret de tilbake til
leilighetene deres. Dumpster divinga hadde
vært en stor suksess! I tillegg var det godt
å tenke på at de hadde gjort en innsats for å
være med på å redusere matsvinn. Det neste de
måtte gjøre nå var å kjøpe seg felleskjøpdresser
til neste gang de skulle ut på dumpster diving.
Snipp, snapp, snute, så var eventyret, om den
første gangen MiljøKom skulle ut å dumpstre,
ute.

Det eneste plagget det er
sosialt akseptert å bruke hver
dag, hele uken!
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GourmetKom
back to life
GourmetKom har nå fått ny livsgnist
med nytt styre. Vi kan med glede
kunngjøre at vi skal arrangere 17. maifrokosten i år også! Vent for mer
info på hele EMIL-gruppen på
facebook.

11. mai blir det eksamensgrilling. Kryss fingrene for
fint vær og skriv det ned i kalenderen. Vi inviterer
på grillmat, god musikk, tipptopptommelopp
stemning og ikke minst et stort fravær av alt
eksamensstress!
PS. Vil du bidra med noe, er det bare å
ta kontakt med Miljøkom. Jo flere
jo bedre!

MediaKom
rekrutterer
MediaKom er komiteen for deg som enten liker å skrive
seriøse eller useriøse tekster, fotografering, fotoredigering,
paparazzi, diskutere, brainstorme, dra med pressepass
på EMIL-arrangementer, designe eller tegne. MediaKom
består fantastisk gjeng som sammen jobber for å gi våre
studenter bevarte minner, opplysning og en god latter i den travle
studiehverdag i form av vår egen linjeforeningsavis: Vannmagasinet.
Vi vil være et bindeledd mellom de forskjellige komiteer og studentene,
og vi har mye med alle å gjøre. Derfor er MediaKom er en kjempesosial
komité å være i. Forgjengeren vår, AvisKom, ble opprettet kort tid etter
at linjeforeningen EMIL ble opprettet, i 1998, så vi er en av de eldste
komiteene på EMIL.
Har du lyst å prøve deg på en av de nevnte aktivitetene (og slapp av,
du får prøve deg sammen med en erfaren journalist) så er det bare å
ta kontakt med redaktøren eller noen andre!
Vi er interessert i deg som har interesse i en av
følgende aktiviteter:
– design
–skriving/skribling/skravling
- kultur/ukultur/humor/poesi
– organisering/PR/ledelse
– foto eller video
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KOMPOSTEN

Våren er kommet og for noen er dette synonymt med
eksamensstress, lesesal og lite fritid, men for Miljøkom
innebærer det finere, varmere og lengre dager, og det
må utnyttes. Vi inviterer dermed til grilling!

Endelig er den her! Den nye

EMIL-genseren!
FOTO INA CHARLOTTE BERNTSEN
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Henrik
Har kjæreste så denne
gangens Styret tester er
litt på kanten for meg,
haha

Kyrre
I motsetning til de
andre i styret, har jeg
ikke deltatt denne gangen.
Jeg lever etter mitt motto
"I don’t chase them, I
replace them."
#paradisehotel.

Tuva
Er du lei av å føle deg hjelpesløs
når du matcher med tidenes hotteste
på Tinder fordi du føler du må vente til han
tar kontakt? Frykt ikke, du har kommet til rett
sted. Du snakker med selveste TinderTord ... Nei,
jeg mente TinderTuva. Jeg skal nå guide deg gjennom
hemmeligheten bak Tinder, step by step.
1. Ta initiativ! Det spiller ingen rolle hva du sier, eller om
gutten forstår hva du snakker om. Så lenge du klarer å lire
noe ut av deg, så er han solgt. Det viste seg likevel at det
ikke var full klaff med uforståelige dialekter, så styr gjerne
unna dialekter som ørsting.
2. Vent til han svarer. Vent enda litt til. Han kommer til
å gi etter til slutt.
3. Har du fulgt 1 og 2 så spør han deg på date.
Ikke gå på date. Tinderdates ender aldri bra.
4. Finn deg en ny match og kjør samme
prosessen igjen!

STYRET TESTER:
EMIL-sjekketriks

Solveig
I fadderbarn-pamfletten pleier
det å være en en samling EMIL-inspirerte
sjekkereplikker på baksiden. Mange er sikkert
kjent med disse, men for de som kanskje ikke husker
dem så består listen av slike klassikere som «Vi kan redde
miljøet hvis vi dusjer sammen» og «bli med meg hjem, jeg
har pluss-hus». Styrets oppgave denne gangen var å teste
disse sjekkerepplikene. Flere av oss skulle på Teaterlosjens 4 års
- jubileum, så vi bestemte oss for at det var en god anledning for å
prøve oss.
Den førstnevnte av sjekkereplikkene ble først tatt i bruk. Resultatet:
han begynte å le ganske kraftig … Jeg liker å tro at det var fordi jeg var
for åpenbar.
Den neste gutten jeg prøvde sjekkereplikkene på fikk jeg ikke noe
svar fra. Han bare så rart på meg. For å forbedre stemningen ga jeg
han ett kyss på kinnet. Målet var riktignok at jeg skulle få et kyss
av han, men men.
Min konklusjon: Det virker som man får best resultat av
å bruke disse sjekkereplikkene på EMIL-studenter
ettersom de tross alt er EMIL-sjekkereplikker. Jeg
prøvde de jo riktignok ikke på en EMILer,
så dette krever mer forskning.

Ina Charlotte
Å teste kleine sjekketriks kan
kanskje høres ut som en artig idé. Men
når det brått er du som må selge deg selv som
idiot, blir det brått verre. Styrefesten hadde endt på
Samfundet og i Strossa spottet jeg to gutter ved et bord.
Jeg forsikret meg om at de var gløsinger, for å forhåpentligvis
møte en viss forståelse for realfag. ”Vet du at kroppene våre kan
fungere som en spenningskilde? Vi burde ha koblet oss sammen og
målt utladningen!” Av alle EMIL-sjekketriks var den det første som falt
meg inn. Jeg er litt usikker på om han i det hele tatt hørte hva jeg sa, da
han synes hatten min var svært fascinerende. Etter litt lirte jeg av meg
at "du må være en Peltonturbin, for du får det til å snurre rundt for meg".
Jeg begynte etter dette å ro ganske kraftig, og klarte i samme slengen å
fornærme kompisen hans. Uten følelsen av seier gikk jeg til rundhallen.
Der traff jeg gammel viseknekt som derimot ble svært smigret av mine
replikker.
Overrasende nok møtte jeg første sjekkeobjekt senere på
kvelden og ble blunket til. Kanskje gikk det bedre enn
jeg trodde? Konklusjon: Trolig best virkningsgrad på
EMIL-studenter. Kan være en fordel å ikke ha på
styregalla og hatt. Det virker mistenkelig på
sivile, og de vil heller ha hatten din
enn deg.

Lars
Jeg valgte å tyvstarte sjekkingen allerede på fredagen, med
EMILs fest med Placebo. Her prøvde
jeg å tilpasse sjekkingen til legestudenter.
Valgte derfor klinke til med "Skal vi dra hjem
til meg, så skal jeg lære deg litt mer om mannens anatomi?" Hun svarte med latter, og sa at
det var en av de bedre dårlige sjekkereplikkene
hun hadde hørt. Jeg svarte at jeg i grunnen var
ganske enig. Det hele ledet ikke til noe mer,
og kan derfor ikke si at sjekkereplikken var
noen suksess. Valgte derfor å gå over til
mer tradisjonell sjekking resten av
helgen, og hadde noe bedre
resultat med det.
DESIGN VLAD CRISTEA
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Håvard
Jeg ble veldig
positivt overrasket over denne
utgavens utfordring. Endelig en
utfordring som er en festsjef verdig! Etter
nøye inspeksjon av EMIL-sjekketriks, endte
jeg opp med: «Visste du at kroppen kan fungere
som en spenningskilde? Skal vi koble oss sammen
og måle utladningen?» (red.anm: så originalt).
Sjekkereplikken skulle testes ut på Teaterlosjens
jubileum i styregalla med hatt. Jeg tenkte at det ville
være en fordel, slik at ingen kunne forveksle mitt
EMIL-opphav med Omega. Spenningen skal være
høy og utstyret stort. Dessverre fikk jeg napp
på første forsøk og fikk derfor ikke testet ut
sjekketrikset mer enn én gang. Jeg kan
derimot garantere at EMIL-sjekketriks gir 100% nappgaranti.

DESIGN VLAD CRISTEA
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EMIL
OPPLEVER

JAPAN
TEXT ANNA HELENE S. HANSEN & ADA ELISABET STRAND

Nok en gang bar det ut på tur til Japan for EMIL-studentene. Med på turen
var 73 studenter fra ulike retninger og årstrinn, og i tillegg Frank Mauseth
og Kjell Kolsaker. Etter 36 timers reising, med nattog til Gardermoen, X
timer ventetid med bedriftsbesøk, fly videre til Tokyo via Dubai og tilslutt
en times busstur, var den godt slitne gjengen ankommet hotellet i Tokyo.
Etter en slik reise hadde vi heldigvis to dager på oss til å oppdage
byen, før fire dager med faglig opplegg og sosialt sprell var i gang. De
første to dagene ble av mange brukt til å spise spennende japansk mat,
og å teste ut stemmebåndet på diverse karaokebarer. Det ble også tid til
å oppleve den japanske kirsebærtreblomstringen, Sakura.
Første dag med faglig opplegg ble gruppen delt i tre. Én gruppe dro til
Toshiba og de to andre til Tokyo Gas. Hos Toshiba var vi på et museum
laget for barn. Her var det spennende å se innsiden av billettmaskinene
som pryder Tokyos metrostasjoner, virkemåten til Maglev-tog (ved
superleder og flytende nitrogen) og å leke med statisk elektrisitet.
For gruppen som besøkte Tokyo Gas var nok turen bort – med en
svært gira guide – vel så spennende som selve bedriftsbesøket. På veien
lærte de mye om japansk kroppsspråk og kirsebærblomstringen. (Søk opp
“Sakura traditional japanese song” på YouTube for den autentiske følelsen,
den var i hvert fall svært god over bussens interkom). Hos Tokyo Gas
lærte gruppen om utfordringene ved å levere fjernvarme til skyskrapere,
spesielt når alt også må sikres mot tsunamier, jordskjelv og tyfoner.
Etter bedriftsbesøkene tok vi en rask tur innom ambassaden
før det ble sjømatmiddag på Andy’s. Her ble det fort god stemning når
øl og sake kom fortløpende. Mot slutten av kvelden ble det selvfølgelig
sunget “Nu klinger”. Etter slik oppvarming dro en gjeng studenter videre
på karaoke med mer drikke, kostymer og god stemning.
Påfølgende dag ble hard for mange etter det første møtet med fri bar i

Japan. Det hele startet med at avgang til Koriyama, en by i Fukoshimaområdet, ble en god time forsinket på grunn av vår kjære X-kom-leder.
Studentene i buss to var litt lei seg for at de fikk med seg en svært
pratsom guide på veien, da de helst skulle ha sovet. Vel fremme var vi på
besøk hos University of Nihon og fikk se House of LOHAS. Dette er et
forskningshus som skal fremme Lifestyles of Health and Sustainability.
Neste dag besøkte vi AIST/FREA. Her fikk vi høre om deres forskning
innen solceller, vindkraft, geotermiske varmesystem, grunnvarme-VP,
hydrogen som energibærer og CHP, for å nevne noen. Etter omvisning,
lunsj og gruppebilde dro vi videre for å utforske Koriyama. For noen bar
det til Onsen (nakenbading i varme kilder), for andre til Asahi ølbryggeri
(med gratis omvisning og smaksprøver) og de siste til Kimono-prøving.
På fredagen, siste dag der alle var samlet, dro vi tilbake til Tokyo. På veien
dro vi innom MYCOM Maekawa. Dette er en bedrift som spesialiserer
seg innen kompressorer, kjølesystemer, varmepumper, frysere,
gasskompressorer, mat-robotikk og diverse maskiner for bruk i industrien.
De demonstrerte “Toridas”, en maskin som separerer kjøtt fra bein på
kyllinglår. Man trenger én for hvert ben og vi fikk observere maskinen for
venstreben.
Turen ble avsluttet med en siste tur på karaoke med mat. Litt annerledes
enn tidligere var det her en stor sal med scene, fremfor mange mindre
rom. Dette gjorde at terskelen for å synge ble satt noe høyere, men det
kom seg etter at Frank tok en runde med “HVILKEN SANG”?
Vi i X-kom takker for denne gang!
Ada Elisabet Strand og Anna Helene Hansen
Tips: Hvis du synes japansk mat er litt skummelt, så finner man en
McDonalds i ny og ne. Dette ble redningen for mange etter en ukes tid.

DESIGN OMER BABIKER & LOVINDA ØDEGÅRDEN
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VANNMAGASINET PRESENTERER

Fyllaintervju på

Vin-

Vin eller klin, og hvorfor?
- Klin, for det er bedre for tenna.

Hva er meningen med livet?
- Det må være å gjøre det helt middels i C++.

ut mens jeg forsvinner inn i menneskene på
dansegulvet.

Lokalet begynner å bli varmt, til tross for at
vinduet nettopp falt ut for andre gang. Vinen
har også begynt å smake faretruende godt. Jeg
går ut for å få meg litt luft. Oppe i skogkanten
står noen og spyr. “Han lader opp til ny runde”,
mener noen gutter fra andreklasse. En av dem
står med klinekrone på og kompisene påstår at
han heter Erik Log Rogne.

Med dette har jeg blitt kald og går inn igjen. I
en sofa sitter en gutt alene som jeg dumper ned
ved siden av. Han ser på meg med et overrasket
blikk. Da han får vite jeg går i første lyser han
opp og legger armen sin rundt meg. På en noe
snøvlete bergensk, som til tider minner om Sid
fra “Istid”, utbryter han at hans mål for kvelden
er å møte en kjekk jente som meg.

Jeg finner to jenter som har pause fra
hoppingen. En av dem har som mål for kvelden
å ha det gøy med venninnene sine. Venninna
ved siden av nikker stort. Hun ble nylig sett i
het omfavnelse med en førsteklassegutt og jeg
er usikker på om hun tenkte på venninnene
sine akkurat da.

Hvordan fikk du klinekrona?
- Jeg klina.

Hva er dine drømmer i livet?
- Det er et vanskelig spørsmål, men jeg går jo
EMIL, så det må bli å redde verden. Og å bli
ferdig utdannet.

Hva var dine forventninger for kvelden?
Du har jo allerede skaffet deg klinekrone.
- Ja, jeg gikk kjapt til verks med to klin. Som
bartender for FestKom er målet mitt å få folk
så fulle som mulig.
Hvem ville du ha klint med i styret?
- Jeg mener Tuva, for hun er kjempesøt.
Vin eller klin, og hvorfor?
- Hvorfor velge når man kan ta begge?

TEKST (V)INA CHARLOTTE BERNTSEN

Vin- og vårfest, bedre kjent som “Vin og klin”, blir
omtalt som ”Festen ingen husker og ingen glemmer”
av eldre elever. Visstnok en fest med ville tilstander
og syk stemning. Men blir det mye vin, og er folk
gira på klin? Vi i Vannmagasinet bestemte oss for
å stille noen av de viktige spørsmålene i livet til
EMILere – selvfølgelig midt under festen, etter store
tåteflaskemengder vin og muligens litt klin.
Tåteflaskene står klare i lokalet og fylles raskt med
vin. Første runde blir chugget og ansiktsuttrykkene
til folk tyder på at verken den ene eller andre vinen
var så god. Jeg velger å gå kjapt til verks med
intervjuer, før jeg får for mye in(n)abords. En glad
styregutt står i gangen og blir førstemann ut.

Hvor gammel er du?
- 24!
Er du helt sikker?
- Øh, nei, jeg er vel 22.
Hva er dine forventninger til kvelden?
- Jeg kom inn med veldig lave forventninger,
egentlig. Jeg tenker jeg skal gjøre mitt beste,
og hvis ikke det er godt nok, så får det være så
godt.
Har du noen drømmer for livet?
Gutten starter på en setning, men den blir
hengende i luften. Han stirrer ut i rommet før
han hilser på ei fin andreklassing i stedet. Han
innser etter litt at han ikke har svart og går for
at “å gjøre det bra på NTNU" må være hans
største drøm. Stemmen er ikke overbevisende
og blikket henger fortsatt på andreklassingen

mens hun vrikker seg innover i lokalet.
En jente fra tredjeklasse kommer inn igjen etter
å ha tatt seg litt luft. Hun har som drøm å selge
ut Storsalen på Samfundet. Før jeg får sagt noe
mer begynner hun å hoppe og rope at det ble
den også!

Vin eller klin, og hvorfor?
- Jeg skulle ønske jeg kunne si klin, men jeg har
kjæreste, så det må bli vin.
Har du noen forventninger for kvelden?
- Det må være å seriøst ikke huske noe i morgen,
og gjerne våkne i min egen seng.
Hva ville skjedd om du våknet i en annen
seng?
- Det ville ha blitt litt awkward. Litt som i dag
morges, da jeg åpnet døren og der satt Lars fra
styret og pekte på meg og bare lo.

Den historien får jeg dessverre ikke høre mer
av siden hun forsvinner for å fylle tåteflasken
sin. Det er det flere som hadde gjort, både en,
to og x ganger, og det har blitt dansestemning.
Klinekrona blir plassert på et nytt hode mens
jeg går mot bordene lenger inn. En guttegjeng
fra første står i et dunkelt hjørne og sipper
til tåteflaskene sine. Den laveste av høyde
men høyeste av promille dyttes frem av sine
kompiser.

Hva er dine forventninger for kvelden?
- Hooke med Maren Fennes, smeller det fort fra
hans veldig høye venn.
- Nei, jeg har null forventninger. Eller, jeg er gira
på litt klin. Kanskje noen i tredje. Keen på det.
Sikter høyt, vettu.
Hva er dine dømmer i livet?
- Kline med ho i tredje.

Hvem ville du ha klint med i styret?
- Det er selvfølgelig DEG, da!
Øret mitt piper av den høye stemmen og han
trekker meg nærmere. Jeg innser dette er det
riktige øyeblikket for å si at jeg må på do og
jeg spretter opp. Den brå bevegelsen får han
til å søle vin på seg selv og han ser svært trist

Vin eller klin, og hvorfor?
- Vin, fordi vin er livet. Også kommer klin som
bivirkning. Der ble jeg stolt av meg selv, det var
så bra sagt.
Hvem ville du klint med i styret?
- Henrik. Men nå må vi ut og danse igjen. Og
fylle opp vinen!
Det gjorde de, og det samme gjorde jeg.
Resten husker vi ikke.

ØlKom anbefaler:
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Å lage egne etiketter
TEKST: MARTIN LILLEBO

150
asker kjøpt:
Antall tåtefl
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21:00

En ølflaske med etikett ser mer innbydende ut enn en ølflaske uten. Når
man først har investert flere timer i å brygge innholdet, gir det mening
å bruke noen ekstra minutter på å få flasken til å se fabulous ut også.
Økt estetisk verdi forbedrer selve opplevelsen av å drikke ølet – spesielt
hvis man gir det bort i gave. Dessuten er det vanvittig praktisk å ha
en tydelig etikettmerking av ølet sitt, så man ikke står der en dag og
lurer på hva som er oppi den gamle, mystiske flaska med den kryptiske
merkingen “BMJ” på korken (etter litt gravearbeid viste det seg å stå for
“Bård & Martins Juleøl”).

UTDRAG FRA PLACEBO
SIN CHAT

DESIGN OMER BABIKER

Hvis du virkelig vil krone verket ditt med noe helt spesielt, så er
egenlaget design på kapselen veien å gå. Et kjapt søk på verdensveven
gir deg et utvalg nettbedrifter som trykker ethvert design på ølkapsler
og sender dem til deg. Et godt tips her er å bruke et design som dekker
hele kapselen. Av og til kan det virke passende å designe logoer uten
bakgrunnsfarge, men dette øker faren for at logoen vil flake av kapselen
når den festes på flasken, så husk å alltid laste opp et design som dekker
hele kapselen. ØlKom har funnet customkapsler til ganske nøyaktig 2 kr
stykket inkludert toll og frakt. Husk å sjekke med toll.no for å unngå en
Øvelse gjør mester
uventet tollavgift. Ølstemt, ØlKoms litt mindre kjente søsterkomité, har
Så, hvordan lager man etikettdesignet sitt? ØlKom kan anbefale både MS innført logokapsler på sitt festivalbrygg med stor suksess.
Paint, SumoPaint (nettversjon av Paint) og Photoshop til ølbryggerne,
hvorav sistnevnte er spesielt kjekk å bruke så fort man lærer seg å bruke Det går også an å være så skamløs at man trykker et bilde av seg selv på
“Magic wand"-verktøyet for å klippe ut ting fra bilder. Her er det bare å kapselen – slik levnes det i hvert fall ingen tvil om hvem det er som står
slå seg løs og la kreativiteten blomstre, og så blir man flink etter hvert. bak brygget. Lykke til med etiketteringen!

Det perfekte lim
Den hemmelige ingrediensen i en godt etikettlim er melk. Faktisk er
melk den eneste ingrediensen! ØlKom har med hell brukt både lettmelk,
helmelk, laktoseredusert melk og nylig utgått melk, og du trenger bare
noen få milliliter til en hel batch med etiketter. Nei, ølflasken vil ikke
lukte melk. Selve etiketteringsprosessen foregår sånn:
- Print ut etikettdesign i passe størrelse
- Klipp ut
- Fukt flasken med melk, gjerne med en pensel
- Stryk etiketten på ved hjelp av et kjøkkenhåndkle
- Tørk av overflødig melk for å unngå at flaska ser skitten ut
OBS! Husk å stille inn til fargeutskrift, og gjerne høy oppløsning, før du
ber om print på gløsprinterne.

SITATER FRA VIN OG KLIN
Tre stykk måtte dra tidlig hjem. Førstemann klokken halv 9.
“Han rømte for så vidt fra taxien og ut i skogen, vi så ham aldri igjen.”
Sitat jente fra gulvet: “Vi har store problema. Vi har skapt nåkka ondt. Den vinen e ikkje te for
å drikkast!”
Hørt fra Placebos edruvakter:
“Va ein fyr som vandra bak huset og prøvde å ta tak i ein ballong på bakken, så gav me
ballongen te an, men han mista an på nytt og blei lei seg.”

Kapselens utappede potensial

Irritasjonsmoment
ET DIKT AV ALVAR ØYASÆTER

Serviettregnestykket: Tapper CCS
atmosfæren for oksygen?
TEKST AUDUN TYSNES

Jeg gledet meg sånn, endelig var min tur kommet!
Gleden var stor og begeistringen flommet
For tenk, endelig var det min tur til å lære
Alt om verden og det å være
Jeg ankom Trondheim med friskt mot og lyst
Tom i hodet men klar til dyst
For tenk alt det de kan, alt det de vet!
På Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet
Oppover trasket jeg, hele veien til Galtvort
Men akk, min begeistring skulle vare så kort
Sosialt og faglig var Gløshaugen upåklagelig
Rent fysisk derimot, var det ikke så behagelig

Karbonfangst og -lagring, på engelsk Carbon Capture and Storage (CCS), blir
forespeilet en viktig framtid av noen. Men lagring av CO2 bidrar ikke bare til å stue
vekk farlige karbonatomer, oksygenet blir jo også borte fra atmosfæren! Faktisk
lagrer vi to oksygenatomer per karbonatom! Hva skal vi puste i da? Kan dette bli et
problem? La oss se på tallene.
Et CO2-molekyl består av ett karbonatom og to oksygenatomer. Atommassen til
oksygen er 16 u, mens massen til karbon er 12 u. Med andre ord utgjør oksygen
2 . 16
= 73 % av vekten til CO2.
2 . 16 +12
Verdens årlige CO2-utslipp ligger i størrelsesorden 36 gigatonn. Vi antar at CCS
slår skikkelig an og CO2-utslippene holder seg på dagens nivå. Om vi lagrer hele
verdens årlige utslipp i 100 år, snakker vi om 3 600 gigatonn CO2, hvorav 2 628
gigatonn er oksygen. Er dette mye?
Vel, jordas atmosfære veier til sammenligning ca. 5 . 1018 kg, og denne består av
21 % oksygen. Med andre ord finnes det 1,05 . 1018 kg eller 1 050 000 gigatonn
oksygen i atmosfæren. 100 år med heftig CCS fører dermed til at vi har lagret
2 628
= 2,5 ‰ (promille) av oksygenet som finnes i atmosfæren.
1 050 000
Tilsvarende vil 1000 år med heftig CCS føre til at vi lagrer 2,5 % av atmosfærens
oksygen, men da spørs det om vi ikke har gått tomt for fossilt brennstoff for lenge
siden.
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Mitt første sjokk fikk jeg på Stripa, på do
Dodørene svingte innover, det var ikke til å tro
Først når man nærmest står oppi klosettet
Svinger døren opp og man kan forlate toalettet
Litt ironisk er det ikke, en slik defekt
Når man på vår skole kan utdannes arkitekt
Jeg ble advart om Trondheims vekslende vær
Snø, sludd, vind, ingen er trygge her
Men aldri før har kulden vært så ekstrem
Som i forelesning, mens jeg ble forklart et teorem
På EMIL får vi varmepumper inn med teskje
Så man skulle jo trodd Gløs klarte bedre
Men det tekniske, det er vel på stell
Var jeg dum nok til å innbille meg selv
Å forstå alle fagene her er optimistisk
Men å forstå Blackboard er helt urealistisk
Det er flaut å ha en plattform som er så sterkt hata
Når en av linjene på universitetet er data
Sint over alt satte jeg meg ned for litt hygge
I vårt kjære bygg, Elektrobygget
Men selv ikke der skulle jeg få fred
Gløs fortsatte å dra humøret ned
”Du skal studere strøm” ble det sagt
Så man skulle jo trodd bygget hadde ÉN fungerende stikkontakt!?

DESIGN OMER BABIKER

Ambisiøs femteklassing shottet whisky de siste
fem minuttene av “all you can drink”-karaoke.
Måtte hjem for å rope på elgen resten av
kvelden.

Tidenes wingman terget på seg et helt
hotellrom, slik at rommet stod tomt til
kompisens lugubre disposisjon.

Ukjent XKom-leder brukte mesteparten av kvelden til å minne resten
om å stå opp tidlig for å rekke
bussen. Hvem måtte vekkes
med hjelp til å pakke kofferten
en halvtime etter at bussen
egentlig skulle kjørt? Gjett.

Blond femteklassing fant
sin flytende nemesis i
form av sake. Ryktene
sier hun enda er
bakfull.
Enkelte femteklassinger
omfavnet den japanske
kulturen
så
til
de
grader at halvparten av
kveldene ble tilbrakt på
karaokebar.

Det ryktes at rotter ferdes i
taket på vår kjære Andy’s.

Både kirsebærblomstene og
studentene
blomstret under
klasseturen.

Fjerdeklassing som nylig har
gått fra steinaldertelefon
til smarttelefon fant raskt
ut at en smarttelefon uten
batteri funker dårlig på tur.

Beruset fjerdeklassing skulle ta av
seg jakka idet toget begynte
å aksellerere. På veien mot
gulvet presterte han å
klappe til hele to japanske
damer på kinnet. Skrikende
latter fra EMILere, total
stillhet fra japanerne.

To EMILere utnyttet fordelen av å ha
hotellrom i samme etasje etter en fuktig kveld.
Jente (23) kom seg ikke ut av do etter “all you
can drink”-karaoke i Kyoto. Fant ikke døra ut av
båsen og stod og banka på veggen. Kom seg ut
da hun fikk beskjed om at døra var til venstre og
ikke rett fram.
“Ikke mindre enn to blondiner fra femte
klasse
mottok
privat
konsultasjon
fra
mannlig femteklassing”. Også innsendt med
formuleringen: “Junioren til ein konsulent fekk
fleire private oppgåver nord for polarsirkelen.”
“Aktiv effekt er som Gløshaugen, mens reaktiv effekt
er som Dragvoll: litt er OK og må man ha, men ikke
for mye, da kommer det lite fornuftig ut.” – Anonym
professor prøver å forklare forskjellen på aktiv og
reaktiv effekt til noen med ikke-teknisk bakgrunn.
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Førsteklassejente observert i beef
med sleip indøk-gutt i Åre. Han skalv i
buksene da han forlot åstedet. EMILjenter er ikke til å kødde med.

“Oi, din var større enn min!”

eå
Frank Mauseth klarer stadig ikk
n:
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“Det e itj størrelsen som betyr
?”
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det it det

All the single (and blonde) ladies,
put your hands up!

e Star
“Ta med lysrør, så kan dere lek
da tar
for
dt,
har
Wars! Men ikke slå for
tt.”
slu
fort
moroa

“Kjør da!”

Ryktes at to veldig ivrige karaokegutter fant
tonen med to femteklassinger på den siste
karaokekvelden i Tokyo.

Det ble meldt
fra to femteklassinger som
hooket under karaoke den
siste kvelden i Tokyo.

Femteklasses “svigermors drøm” bekreftet
tittelen sin ved å bli (om mulig) enda
hyggeligere i kamikazefylla.

Anonym
femteklassing
observert
med
skrubbsår på begge knær, ikke forårsaket
av fall. “Kjør da!”

Flere EMILere ble observert
på kattepuskafé.

SJOKKERENDE SITATER OG HØY SPENNING!

Anonym professor observert
med pingvin på karaokebar.

Mannlig femteklassing observert i omgang
med tvilsomme selskapspiker.

Anonym redaktør

PROKRASTINER
Big Bang Theory

ble funnet
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Første- og andreklassing endte opp med å ikke komme seg til
byggkjelleren. Kvelden endte heller hos en av de to.
Ukjent komitéleder skal ha blitt så full på eget vors at
vedkommende ødela sin egen stue.
Komitéleder og kvinnelig styremedlem var så beruset at de falt
over et bord, som knakk sammen som en pappeske. Alkoholen
som stod på bordet skal ha lignet Nilen som flommer over.
Deretter skal popcornet i komitélederens hånd ha dalt ned som
snø. Et syn mange misunner å ikke ha vært vitne til.
“Æ e et grønnt menneske, æ ska no ut å vann naturen og
dermed skape liv!” - EMIL-indøker fra førsteklasse.
To førsteklassinger ble bedt av en vakt om å “roe det ned”
etter 1,5 time heftig tørrjokking og tungegymnastikk.

aken
Jente fra EMIL-styret har fått sm Berg
til
på sor t gull og forlot oljefeltet
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dagen der på. Om oljeriggen ble
er uvisst.
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Elgen observerer
… at Vannmagasinet "vant" Under Duskens avisanmeldelse, hurra!
… at lett
… at våre venner i redmae fikk også god kritikk, applaus
… at Dusken kritiserer denne spalten for å plagiere en annen spalte
… at #fakenews
… at arkivet vårt forsvant under serverkrasjen i 2016
… at RIP
… at ingen kan derfor bevise at ikke Elgen var først ute
… at med å observere
… at vi håper forøvrig at BugKom redder arkivet vårt
… at plz
… at det ble arrangert klovnesprint
… at EMIL vant over Berg
… at aka fornybart er best
… at selv om gass og olje er voldsomt praktisk da
… at når det gjelder energitetthet og lagringspotensiale
… at men snart kommer det store nok batterier
… at vi må jo gjennom det grønne skiftet!
… at hvis vi ikke finner mere olje da
… at og gass selvfølgelig
… at 4. og 5. klasse inntok Soloppgangens land
… at Japan altså
… at kirsebærtrærne blomstret!
… at Saaaakuuuuraaaaaa
… at 4. klassingene ikke sladret nok på hverandre
… at i Japan er det røykeforbud ute, men ikke inne
… at vi slapp ut 1,578 tonn CO2 per EMILer i form av forbrent flybensin
… at ingen er perfekte
… at mange av oss spiste også “all you can eat”-biff til middag
… at et par år med veggiskosthold på Japan-EMILerne kan forøvrig veie opp for turen
… at det finnes et strålende Jodel-miljø i Fukushima
… at taperen i forrige utgaves lesesalanmeldelse rykker opp til pallplassering etter
oppussing
… at ingen døde av radio(in)aktivitet under slukkingen av FM-nettet i Trøndelag
… at ingen døde av radioaktivitet ved atomulykken i Fukushima
… at #atomkatastrofe
… at ulv massakrerer i underkant av 2000 norske elger i året! :-O
… at jegere slakter ca. 30 000 norske elg i året #elklivesmatter
… at i tillegg omkommer ca. 1500 elg i trafikken #nullvisjon #kondolerer #trist

Teknologi: Hva heter samarbeidet mellom 35 land for å bygge
en fusjonreaktor som genererer mer energi enn den forbruker?

160 tonn

•

Den har null elektrisk motstand, og den
frastøter dessuten magnetfelt (dette lærer du i
elektromagnetismen i andre).

•

ITER: International Thermonuclear Experimental
Reactor

•

Ymse: Fra hvilket dyr hentet finske politietterforskere blod for
å identifisere en tyv?

•

Energibruk: Hvilket Nord-Europeisk land har verdens høyeste
energiforbruk per innbygger?

Island, med hele tre ganger Norges energiforbruk
per person. Heldigvis har de bøttevis av geotermisk
varme til oppvarming og 100 % vannkraft og
geotermisk til elektrisitet.

Klima: Hvor mye masse tilfører global oppvarming jorda hvert
år? (Hint: E=mc^2)

Mygg. Myggen ble funnet i en forlatt stjålet bil, og
politiet klarte å hente ut DNA-bevis (BBC).

Naturvitenskap: Hvilke to egenskaper kjennetegner en
superleder?

•

Fasit

EMIL-ingeniørspillet

EMIL-ingeniørspillet

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

